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،!لك!مه!ل
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خاصةالشرقآررخوفي،عومأالمامالتاريخفيالمطالمةكثير"

أنفذكراهذلكأبلمن.الأخصمملىولبنانسوريةآريخثم

"النظرةهذهكلليسالذيئأولئكمنلبنانآريخفيبعرأ

تاأؤكد"أنأستطج"وأنا.عومأالتاريخهـفيالشاملة

آريخفيكئبمامهظمصقرأقد1لنقاشزكيالدحترر

أحيانأ.لهافيمةلاالتيالصحفيةالمقالاتحق،لبنان

كثيرينلنقر،طوولزمنمهذالنقاشالاستاذىتممذوقد
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!بنان-التار؟خإنشاهفي-الافمارةنييهساهلونقدوهؤلاه

وأبالعروبةالأحداث"نلك!تتصلألاكلفليلةأحداثإلى

عراحل:خمسمنيتألفهولاءعندلبنانو،ريخ.؟"سلام

المسيحية()الرومانيةالروميةالمرحلة-الوثنيةالفينيقيةالمرحلة
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ادرقوام!الك)ذيفلونهؤلاءإن:بارعأصحيحأتلإ،

رأواأنبمد،وخصو!،رمشتهونماكليحريبلاالتاريخان

العرببالأؤتؤحد،اطديثمرالمهفيالتاريخأحداثالط

مجرىنيبمفيمنبعصما"يقترب"ةيبرعلا"راطقألاوأن،العائم

.باسترارالتاريخ

محاضزتي"،،د-ثنسنيالنقاشزكيالدكتوريمفميثم

صريحأ.جامعأدآذة،الموارنةعنالعهملييكمالالدكتور

استعراطىنيفةط،البصو،لمافدليسالنقاشزكلوالدكتور

التاريخبممهمادر،ا"حاطةءكثير"ولكنه،التاريخأحداث

تطبيقوعند،الأحداثهذهبينالموارنةعندأيضأومراجيه،

.والممهمنوعمنهاصالثابتبينللنمبيز،عليهاالنةدقواعد
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الى،واطينالحينبينياب(،النقاشزكيالدكامزرالقغير

تتنالمنقودتلمثناداصزلآن،ذلكطقيالتعبيرمنشيه

.وحدهبالمنطقدائمأاه"دقنيستةيم.فلا،العاطفةعلىقاثمتان

لأت،ثفمأ"تجديلاالتاريخ،ثزييفمحاولاتانومع
نانحننريدفىما"يتناولولا،اطياةنيوقعصايؤناول"التاريخ

الصفحاتنيش14الةزكيالدكتوربهقامالذيالتقدن!ف،يقع

الوطنية؟الناحيةمنوخصوصأ،بدأوءفيدىضروري،التالية

يحاولونالذيئإنثم.تخد"ثأنيمكنلبلبلة"دآيضغلانه

عاملالىإلا+ينظرونلا،لبنانفيالتاريخ"يزئفواان
لهمئكتبصلنولذلك؟1)ةاربخعتير،ءواملمنواحد

لا،ثقفذة!!كثيرةعواملالتاريخسيرفيإن.النجاخ

نرىذلكل%أمن،العلمفيالراسخونالغلاهإلا"جا"يحيط

يلئئاهمتتعئنعواأنيحاولون،لبنانفيكثيريئتفرآ

.تنجحوننراملا.ولكن،آريخأ

فروخو!عالدكمور
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كلمة

الكريمالقاريءيديبين

اللبشانيينمن!جماعةنرى،أنا!ض،الاتةاقيقبلمنليس

هـو،;.iظشديدىد-%وفطويلةةدم"ذنم"-افباتني

وبأنهم،أقدامهمتحتت!نز"الأرضبأن"لشعور!ىنتيجة

م،وسياصيةواقتصاديةاجنماعيةتاز،بشماوشيكأسيفقدون

لظوفي،طببميةغيرصأحوالفيإليهموصلتا!أيملون

ساعدولقد.ن!ف،اللبضزكأتباث،"تمثثلفىيكن!،"حكم

السياسيينمنصنقرأأن،!م"الامتيازاتهذهتستمزأنممل

عن"يدايهواأن"و،با)مدلاوم!حي"أنفيهمقى"!يفرالذيئ

فيطوا"ة!الذفي"م"،كزممراإلىأو"عتدوفىهمالذفيحقوق

علىصحفاظأأو،باط!قالجهرءن"جبننأإتاالحقوقهذه

تومهم.ص!ملص""سصابكلاطاصةهصالجهيم

سدمحئثئزأن.،شيءفيض!اكلاقالابءقبيلمنليس،أجل

ومن،ونحطابةة!!اتك-بالذاتالحقبةهذهفي-"ال!لام
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،لاتلمقااو،تاضر!داو،تاووالند.عأت.؟الافىا،يقطر

جانبمنل!ة،تناريخ:الموفوعهذافي،والمزلتات

الضيق.الجانبمن،واحد

الجرائد،صفص،بمملىبمضئهموجئغه"سؤاليمنف!كم

زوم!سملا"صصعور"هذا،بميدأوقريبمن،تمس"ءاتضئن

يلي:بمافمهميغ

المرشح،!طائفة،يذكاض"،زمىاللبنانيالدتورنيهل

الجوريةرئاسةإلىذا"يحصتر"الترصثيصح"u؟الج!وريةرناسةإلى

.؟غيربمدونالمواطهينمنبالموارنة،لبنانفي

القائم،،النظمام"فيلاجمحثهـءقدتندو؟منوكم

عليهالدهزأكل"الذي،اطاليالدصتورفي،لثق!ملاو

الغينتة،الرجعيةالدساتير،عكلدادنيأصبغ"قا،وشرب

4بويستبدلواتنسيفوهأن.،عليهاللبنازجينحقصمناءسذؤ

،متطورة،نقدميةأثسءكلينضفى،ءمريأأدهـصشور

الجلاريةيستور،ءنالأصلطبقص"فخة!جاء!وأنهخاصة

الجهورية4"دستور"لتخيتآفيلالذي،الثالثةالفرنية

دستور"ءكانهلث!يل،ص(!؟أهذا"ءنر!صغ،الرابمة

.؟فرنسةفيحاليأالةاثمة،الحامسةالجلارية

لضاق4الأسئا،هذهءمثلمردفيالاصترساذأردل!ولو

يلي:فيماببمفمهايةنتبفتزلذلك،...برالوقتبنا
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الماهـبئحياتنامنففسثثافىالفترةهذهتاتىلماذا

ببغيحياةعن،شئت*الترجاتوإذا،الهلهئبالاتلتخبير،

خطهمن،لبنانفيالحكمتحويلنيممار61أسوه"0لهمكانمن

الامارةإضاعةإلىثم!ؤبن،متعزبخآخترإلى،،المستقيم

قسنخهثم،فالمتصرفية،ءثتتحنالقاثمكا-إلىو"قتنيها،،فيه

قات،الفسيحةالرقعةومن،،الصغيرإلى،الكبير،منبالتالي

ءالشماالهيةء،والمناطق،والدانحليةمنهاالساحلية،19سلال

بصخورصالمتضصئورة"ضثحص"ضلمساحةاإلى،بيةالجنوالأفرىو

.؟"دهj"لبنانجبل،

،أن.العملييسيمانكمال،كالدكتوربصمانحتار"لماذابل

،ثمتاريخيةصورة:،الموارنة،عن1969أيلولض!هرنييحاصر

ت!ئيكأوراقيضئمإلى،للثسالنهار!ارمؤسس!4""تسارع"

ني9لناسبينص"ذاعته،40اد،الملف،في-حئنالهاضز

كلالذفي،البطاركةصمو-صربزئنئهفىأنبعدا2970ك5

والوطنالدولة،لبنان،إقامةالأكايرهـفيالالهزلمكاق،زعم

11؟لجهوريةوا

بل،أليهاالمشار"الدارفىبهقامتما،فقطهذاليس

،*ا)صلييكالةم"ام،الةمميد،منببيت8الملف،ز"تجت

فيالحكم"ئة"...الموارنةيهصلمأناطببي1منكان.ه

اهمامهانيالمارونيةالكف!ةلسفزانايضأا)طبيهىمنوكات...يةامهور

.(74:ص،الملف)كا...وعامةالإفانية؟لثروت
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منض،:اإغثرو،الكئرآس،"إلىائننظربلفتمنهاإلحاحه

ته.ءوفرا،بن!رانهلا!راء

واتفايها،المبنىفياختلايهاكل،كا!ذثاا؟"ئلةولهذيم

تدالجاعةألط:وهو،ب!خوواحدىجوابد،كاالمرسفي

،الاهتزارفيأنحذتقد.،تحتهمالأرطى"،بأن،فنهشمروا

وخبأ،لقلوبمم"تألفأ،مضىفيما،معهمتساهلواالذيئوان

لبنانبينسالعلا"4بأنالقانلة،الحقيقةقق3كلهساءدتيفي

الاسخعمار"ىتةنؤلن،4ور"عصعلافةهيإنما،والمروبة

دلمتعمل"الايامان"بل؟إحانهاأوإضمانى،!"الاه!رياليةولا

أبناقبهـجوطنوهو14إ،لبنانأن!و..12وتقوتهاشدكل

بصورة5ولوبهاوالأخذ،هـالطإ؟نيةوأن"،شواءخدكل

يأبىالمصزوأن،،ةئهنج!رلاسابمنهيإزسما"مؤقتة

ءلميها.زالاسترا

الذيئاولئكءمن"م"تنصةوتلم،الطائص!اانء*ير

رأهدالهباك-ئلث!إلااأتؤتد"بالانعزاليين"اوف،رع"

،،م؟الامنيومأ،بذلكصنهتتتهاكا،البفيضة،،،الطانفية،

والتي،رفبالموارنةيركتيتر،ا&وشيالكاردينال"نمافة

منالكئيريئ،والانة!ازيةوالر%ءيمة،التخائف!غنوان.أضحت

أولثك)وأضزوا،اللبناف!نمنةدع،صلاألاجيالأفي،*

إبقاو،الذاتية)!هاط!م،حقظ(بهاالتشبث،كل(الطانفيون
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!فيماعبرةولا؟المزعومةوامتيازا!م،الجشعةاحتكارات!مكل

التبربة،"نجاحمن،رعيمينوغيررحميينمن،بمغيمعيهيذ

...وكراضومحبةبسلامالطوائفمخةلمفتعايشفي،عندلا

الظاهرةتلكتيوطأنقررله!ماإذاالمهوابنمدوولسنا

الموارنة:"بى1)هنون،الملف8ذاكفيب!!لتبتهاتجممتقد

فيه،ماأفىعرضصددفيلمحنوالذي،،ريختصورة

.وتجربنةد.ثم"وتحاب

،الأسطرذه5ب-اك4عليواطاع"الملف5صدرأنوما

منبا.اليهوصلتهاكلمعتمدلم2،عليهللررانبرىحق

محاضرةعليهانطوتكات!شف،لتاريناومعمادرء!اجع

مفتعل!ودعاية،وتضليلقىريفمنالمزدوجةاصد!االدكتور

وبعت،ات"نمرةلازارورحفز،مشهوء"مىةلسياكأفقأ

بمضهمنيين،تللاضربوبالتالي،تالجرا،1الأ"قادون!كأ

بدونف!نه،صاطهفيأنهلهءضتابداإن.،فططننفيذآببمض

والامتممار،الامبرياليةممهمالحلحدمةو"ضعقدصكأدنى

مؤسسات،أصحابهاعند،قغمدتها،صثاعرإلىبالاستناد

السذجممليالحبيثةالامبةفانطلت،واستخباراتوومداشس

فكان،المضلةالضالةافثاتاعنهاتعامتكما،وقاتناأبنائضامن

تزويرإلىبمضهمعمتد،بيتامعاونونافططينلاولئك

منهم،كلهذلكوما.ا(ثاكلوخلقالأفكاروتسميم،التارليخ

(2)نوفيحيةأضراه-؟7-
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...،"لإيغ!وبنفسنيءي!ثلإلا

اختلاقولاذلل!لىحدال،لاعالممؤرخلهعلهبىكمالان

.ع.بال:العلاالشهاداتمنمجول،حامعيفهو(عليه

ا!قبحلحقتمنعها!و،فا.د.وار.ع.اوال!

.."لمالما"

مايعوز.،عم"ايضافهو"ثرا!ة"التاريخ"انوي

علعةةأ!ثفينف!أانمنلعاحبهيدولا،العلومم!انريعوز

!تضههاألفنية.اقىالغروطعلىفيهايتريي،خالصة

ا؟ا.عالمحل

ترميقدالصلعبييلانايقالانالحاعلمخصيلومن

ألعليةالنث!أة"يالتاليواكتسب"الفنيةالثروط"هل!على

ايا."ت!طا

فيدكعور8يلقبهدهفعترقمجعلناما،بالداتوهدا

..خم!ا!ا

الدكتوريعمدهـل:وهونفسهيفرص،سؤالهناك

هذ.تطبيقالىي!كتبهماكلفي،التاريخنيالعايم،الم!لييي

بروحالالتزامعليهتوجبادقي،،الفنية"الشروط

3"اطالصةالليةالنث!أة"

:الجدبكتيئبهوراهمنتبئيهصددنينحنماهذا
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.،آرب4صورة:الموارنة"

الاعول:محمع،انبا)كتابةالبدءقبل،المررخمملىيتوجب

والاستقراهالتدويئنيسيمتيدها،التنومراجعهالموضوحمصادر

التاريخ،مصطلح"فيعنه"يعبراءوهذا؟فالامتنتاج

.(21بالنفمب!ق

محاضرقه،العهملييالدكتوربهنحتمالذيالكلاموما

،،آلاربعينالملف"عنإعلانهاني،النهار"بهواسثشلأت

غ؟عينيه"نممب،الهاضرالمؤلفوتثاالتي،الفكرة،إلا

هيت!عنولم؟اتخذهاوسيلةل!بآريخيأإئباكلايحاولراح

كانتبلللوضوع!رسهاليهاهداهالتي،ا)نتيجة"اطقيقةفي

يئثبتها،أننفسهكلحتثم1)قي،،"بيض!رقلا،أو،المقدمة"

وما،التقميش،وبعمليةالموضوحنيبالتفكيرالبدءقبلحتى

...يسكتبعها

انهوقارئيهئستمعيهبهيرمأتاحبماهذا:أقول

والحقيقة.والاسثنتاجوالنكبع،الدرس4بنتيباليهتوصلغد

فىروعفيإلقاءهأرادما"صةا،ثباتمحاولةمنبأكثريقملمأنه

أجزاكلا.بمضأوالحقائقأذ!همافمن،وثارئيهم!امميه

كلها،43)اطقيقةممرفةالتاريخمنالغاتأنمع،هذا

."تتجزألاوحدة5أنهاإذ،بمضها!ل

-؟9-
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والعلم،الحقيقةيه!زفيمجلموالتاريخ!ل."*ن"أآفنذكرونمود

يحبهاكماولا،تكونأن!بكمالا،هيكماالحقيقةيطلب

آخر:وبكلام.(4)ت!كونأن(الصلييالدكتور)الكاتب

الحقيقةيتوضوكملم،الوقانع،علمصردحيث"منالتاريخ

مشوهة.أومموهةبمضهميريدهاكمالا،(عاريئ)هيكما

كاتولما:،الملف،نقدفيطريقنافدونك،6نوا

فقد،بعنوانانحتمهمتهنهاكل،نبذة15إلىمقسمأالموضوع

مع،منابعناويئوت!ويحهابالتسلسلفصولآ!رقيمهاإلى!.دع

؟ئمصغيريئفيقوصضمن،القديممنهاكلعنوانمملىالابقاء

عرضهلناغنماونبين،رقملأحسبنبذةكلنعرطىأخذد!

فيجاءكماالفقراتءئىفمينن،منهاولمجريحهفنقد.وتحليل

وص.نبذةكل

فيفكا*،.بلافى"كا%!!لأا!،صصصطوا!اثلأ!ك!اتخا

صبن!\1ثرأؤترمرقييأيخمايير

-20-

http://www.al-maktabeh.com



لأولاالفضك

هرقلأنصارمنيكونوااالموارنةأجداد

،والطبيمتانالواحد!الطبعة"

انتهتالتن،الأحداثالصلييكالالدكتورلحصأنبعد

المسيح،فيالوا،دةبالطبيعةهالفائلين(1):الى؟نقسامالنصارى

وآلقاللين"بالطبيعتين)كأ(ن،فابشكلالثههوالمسيحأنأكلأ)

:الة(واحد7نفيوانسانأفههوانهأي)،ا،سيحني

ومصرسوريامنل-اكنيبالطبيعتينالقانلونيع"دف"

السريانية،5،ملكا"ة!اكمن،تفكئن5أو"تفكانيين،

المذهبحامي،القسطنطينيةامبراطورإلىنسبة،ماكبمعنى

منهمفالمصريون؟الواحدةبالطبيمةالقاثلونأما.الحلقيدوني

اليعاقبةاسم"عليهمأطلق،والسوريونبالأقباطتسميتهم!رجت

.،بهاالقائلةالطائةةمنط!م،البرادعييمقوبالىنسبة

يخلال،هرقلالامبراطوروتتته":قانهيمضيثم
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خطورةالميلاديالسابعالقرنمطلعفيالفرسمعحروبه

منعنهينجموما،ومعرعوريانيااكتسيالانقسام

الىفسمى...(الرومدولةأي)الرومانيةللدولةإ،راج

ري!فتالىدءابأدق،متهمنةمنوالحد،والاقباطاليماقبةاسمالة

ا!"تعيصدر،طبيمتينللسيحيحعل،يدونيالحلةللبدأجديد

.15(ةد،اوبم!ثيئةأي)واحديخمل

ثالثةطانفةصلهاونشأ،ذثلتبدلةاداوأنءير:قلت"

.،ةد"اوصن!يثةلدسيح"بأنلثول

يقولههـ،الصليىالدحتورثاطدلمورخناونقر،

قلك:بمد

الراهب،محاولتهنيلرقلافالفين2أشدمنوكان"

وفيما،القدسكليركأبطر633عام"نصبالذيصفرونيوس

عسكرمملالعرب،تغفبهرقليماندصفرونيوساستمر

صفرونيوسوقام.636سنةأليرموكممركةنيالامبراطورية

.15،الةاتحينالىالقدسمدينةبتسليمنفسه

!نفكانواالموارنةأجداداما8:بقولهالنبذةهذهويختتم

.15،هرفلأنصار

ححص

الماريخية،الحفيقةكليتعارص،هذافولهلكن:قلت
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(.1مارونيأكان(ا؟رجحكل)صفرونيوسان+تقولالتن

الةولالىدعوتوضدهرقلضدزصفبهتذكرلاواقا

للخليفةالقدصمدينةتسليمهثم،ادجحفيالواحدة؟لمشيئة"

الصلييالدكتورفولنقضحقنامنيمهمبح،الحطاببئعر

.،هرقلأنصارمنفكانواالموارنةأجدا!أما،:رلنتز

الموارنإت:اطديثونالموارنةالمورخونفالماواذا

هرقلإنبل:لهمنقولف!له!،الواحدةبالمشينةهرفلمعفالوا

بالمشيئة"القائلالمونوثيليالمذهببتعميممرسومهأرصلقد

كانتالتن،صفرونيوسوفاةبمدأي638عهمنة،الراحدة

مدينة،الفالمحون5لاالمنقذون9لمربتسلمانوبد637سنة

بطرك،صفرونيوسأناخرىروايةفبجاءوقد؟منهالقدس

.(6)،ةر!ث!دجبةمنكان،والمورخالقدص

هرقل؟وضدالعربأنصار.منالموارنةأجدادكانوعليه

منالاخربنالمصارىوإنحوانهممأنقذومفةقعببولا

وفوميأ.ظائفيأ،لهمالروماضطها!
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يئلشآالفضئلا

الوومافي،!افيأترلواالمسلمونالعرب

قاضية.ضربةالمسيحيلا

وفمبووفضة،ورهباندير"

رونية1)االطانفةنشأةآررخصاحبنايلخصأنبمد-؟

ئنهإتذاديرآ،حما.قربأقامواحيث،الماصيواديفي

منوفيه،رهبانفيها،صوممة300منافىحوله،عظم

،يدو!سملاعننقلا.،عظيمشيهوابوهروالففمةالذهبآلات

بثواكر،الزمنمعفخرصبالديرأما5:ليقوليعود-2

أيضأ.ادءوديعنفقلأ،السلطانوحيفالفتن

الأبإلى،نفسهالموفوعفيعئدل!حينماأنناوالفريب:قلت

المسمودكطعنلهنةفيمانيترألم،اليسوعيى0(7الانس.ء
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.،السلطانوصتيف،

،الاسلامظهر(الساليح)القرنهذاففي5:قولهاما-3

عوريئفي(كذا)المسيحي-الرومافيبحمالعربواترل

هذفيفيالمسبحيةأحوالفتفهممضعت.قاضيةضربة،ومعر

الق!طنطينية،4كابطاربيناكتظمة19!ملاتوان!قطمت،القطريئ

كما،ةيع!ملامنوالاسكتدريةوالقدسانطا؟مةوبطاركة

(1.ولربما)..روميةوكنيسةالثلاثاكنانساهذهبينانقطت

لسوريةالعربيالفتحتلتالتي،العصي!4الفترةتاكفيكات

برهبانحول،الطاصيالواديقرىأبناءالتفأن،ومصر

((؟)فياد!م(ني!مؤميريد)متأملينمارونماردير

.15،المارونيةالكنيسةنواةبذلكوت!ونت

المربعلىافتراءمنأفىفقيه،هذاتولهاءا:فلت"

:قولألذاك،للشاردختحريفمنفىوأ،والاسلام

امحمبتيرينزلوا!.الاسلامبظهور،رب59إن-أ
المسيحيةأما،باضيةضربة،ومصرسوريةفي"الرومافي"

عجب(ولا،الاسلاممعالو،ذيكونصاأصفى!كفكانت

فيرسولهالثهفياطبالم.واحدةومشكاةواحدمنبعمنا!ف

!مودة(الناس)ربهمأةولتجد"ن5:بقولهالكريمالقرآن

قسيسينمنهمبأنذلك،نصارىإله!:قالواالذفي،آمنواللذفي

؟(8)،يستكبرونلام!أوورهبانأ
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القطريئ،هذيئفيالمسيحيةأحوالأماتضمضع-ب

أهاليهما،لانقاذالعربومجيء،الاسلامظهورشققدفكان

لهم.واضطهادمالروماطكامظلممن

بطارصةبين،اللامنتظمة"العئلاتانقطاعإن-ب

،ردنك!سالاووالقدس)نطاكيةوبطاركة،القسطنطينية

وبينمجتمعةوبينهاروميةوبينالثلاثال!كنائسهذ.وبين

ونحروج،الجديدالدفيظهورسبققدأيضأ،كانرومية

وفي؟والسوريالممري،القطرفيفيإخوا!ملنمرةالعوب

تأمنذلدمملأدلولبس،الأنحرىا؟تطارمنسواها

.(9)للنقذيئأبوابهافتحتفد،تقريبأجميعها،المدن

حينما،مررخنانيةصوءالىلتشير(لربمااكلةإن-د

تلتالتي(1))الممميبةالفرةدلكنيكان...8بقولهيتبمها

.،الخ...التفأنيومصرالسوريالموبيالفتح

رهباتحولالملنفوناولئكأفلمنضد"!رى:فلت"

المرباصخقبكاالذيئرلم،يقودومان،العاصيوادي

سبقتقدكانضالمارونية4الكنبانئم؟ابترحابالمسلين

المنقذيئ.هؤلاءمجيءفبلوت!كونت

مارديررهبانوكان5:ليفولالجديدالمورخويمضي-4

سياسةنيهرقلماندواقد(كاذا)يظهرماعلىماررن
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الذي،الواحدة1،شيئة5بمذهب(كذا)وقبداالكنيسة

.15"فرفهحاولح

غيرشيءبلا،؟يظهرماعلى:عبارةنوحيوبماذا:تلت

تأهناالمةيدمنولعله.ثيئاالحقمنثفنيلاالذي،الظن

غ،اللتينوالسمولاللسرعةوكان5:ليماحتيللدكتورنورد

يقصد)الهاماسترابيبىاالافليمهذامثلانتزاعبهماللسلين

أكسبكبيرأد،المصرذلكنيسلطانأعظممن(صوريا

ذلك،فوقفيها،وولد،المالمفيةب،مهونفوذأا!ديدةالدولة

.(؟.)،ومعميرهابنفسهاكة

يأ)الفتح"باتسمالذي،الئسرغيرهناالسهولةوهل

من،والسا،ل،الداصلفيالشاميينموففبةضل(النمر

واضطهادم24حكام!مظلممنلهمالمتقذةا!لسلينجيوش

أيضأآابابم

اولنكشجاعةكلىالقاطعالبرهانإلاهذهالسرعةوول

ومرتزقتم؟الروممننحصومهمو"جبنالقوم

للعربالفتحيمئرولقد5:أيضأجتنىففسهوجاءللد!ور

وووعان،صاميونوم،الثامصكانكان:......منهاأسباب

جنسهم،بيمنالفاتحينالمربيمتبرون،حاميونوممصر

ا؟جاندبمإ!طاباودكيربطملامابهميربطم
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الغا!عبين،)(؟ا!"

سارديررهبانوكان5:قولهالصلييالدكتورويرتابع-5

الكنسية،سياسنهفيهرقلساندواقد،يظهرماعلىمارون

ولما،فرضهحاولالذي،الواحدةا،شيئةبمذهبوقبدا

.51،000000جاهالفتحالمربي

النن،الأقاويلهذهمثللدحضثانيةمرةنقفلن:قلت

لالهتن،(يظهرءاكل)عبارةإلى،الممتازمؤرخناا5يسند

.(؟2)العليالتاريخيقبلها

ة!"+!آط"!ثء"+"

!أآ
)
،
،

م!تب!ق

ين
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يمثنالفضئل2ا

اسطوريةنصفشخصيةمارونيوحنا

مارونى،يوحناالهطاركةاول"

أندون،مؤرنحنايديممليظهرأنإلاالحقيأبىوهنا

فييقولهممابثنوذلك.بنقسهنفسهيناقضكمويعييشعر

وهو:النبذةهذ.مطلع

ولم؟السادسا!معمقرراتفيالموارنةاسميردلم5-أ

ثمللمكما،التهماسعالقرنقبل،ذكرمكلمزرخأيبأت

الةرنقبلالمارونية؟لكنيسةتتطق،أصليةوئائقأإلينا

."عثمرالثالث

81اسرائيلياأديتكفكمن،:بالقولون!كتفي:قلت

عن(كذا)المرويةالأخبمارمنويتصح":قاثهيمضيثم

ادروف1لهآنيبرسهبمنانوسأن،(11)منأخرةمصادر
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-.د-

برلآا*لأ-كبميآ!:(.7؟-آ7،).

9قيييبنمثيا!كجا+ينبهيمأ r9-ثفاعمء!ا+رن:كا

-حمب،ثت3رعمأنمفريبما!ثم!لاء

:ثلأا*

rvحمما،عيصتيكد3ج13كليرعقاتما3كبلأثحبى-

حيلأ:بهمكاإجممكم3ا"يجلأابنتجض،3لىتهيبى

ثلأ(+*عقي،)بى!3م!3يرا313+".

لمجبمءكماإحخصقي!ك112اتم:،+قيع+3كا!اس،

!بماقيم.

ث!كااس؟ثميرثيحبئ6!كالمم!عع+حميعكحماي!كبهي

يص5ثلأا2وكاا؟)،جمصمض7"علمصي"مأثف!يج!.

بىكابر!ومكجا"لأ3!5ثتمنج!ي".لإأص1384كا5ابىو

!ص!1313+ا!لهيثتم+ر57سيارك!عاثلأا-!لما3أثكص
؟كبير"ثلا!ص3ثب+كرح،أ!!يجرثرص!ث+،

ص:"كااكجاما!بمأم"1نن،!13كا"بى!!3

بي8ء،ع!ح31لهورا!قي6عع!عما3ش،أم!نفيبنم!05

+ع+عع!،كااك!يدى3+شيتم+ر57ط.ا-لأكا!سبى

؟"بكر،....؟ثلأآ!...إص!أمعكيتي،"اغ6كأ
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ضتوتوقد8(الجبل)لبنانإلىصارتثم،قوادممنقائد

منأتاقوعبيد،وأفبا!،الجراجةمنكثيرةجاعةاليها

.ا؟3)،000صاطهمأنالىالملكعبدفاضطر،ا!لسلينعبيد

ا!راميين،منشرذمةصوى8الانب،ط،هؤلاءفما،ن!او

3لبنانجبلالىءولاءدخلةمق.؟اf)الموارنةمنهمالذيئ

جبلالى)الموارنةدخولوكان5:يليفيمانوضحهماهذا
هاجروا(حب)السابعالقرنمنالثانيالذ3في(لبنان

فاثه:لامنسالأبويمضي؟ا؟5)الماصيواديمن(اليه)

من)اللفهذاأن،تاريخيةصيانيةنبذةمنئزخذ.....ه

صضرإذ(الماصيواديفي)وافرعددذا(كانالموارنة

6عامنيصوريةحاكمدماوية...أمامدينيةفرقة4بصة Gt)؟

الغلبة()الدولةفيهكانت،جدال،اليعاقبةوبينبينهافجرى

مارونماررمبانبين(سبقفيما)وكان؟...ك!اليماقبة

اليعاقب4أيديمنالاولونةانت!زح؟صئصاحناتوأليماثبة

اليعاقبةفحاول؟القسطفطينيةك!صبرض،كنائسهم

ن!فغروولا،المرغوبينالواةلم،معاويةايام؟اصترجاعها

فيفعطروم...الموارنةليزاحواالفرصةي!رقبونكانوااليعاقبة

فطلب؟(الماصيواديفي)أماكنهممنيخرجواأنالى

واد!كينة،الدعةكل!ا،يحصلونحريزةملاجىءلهمالموارنة

بمضوكان،الملأذلكنيصدثمارونهارديرخرابولعل

."طرابهسببأاليعاقبة

-1'-
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ني،سفياتأبيبنلمعاويةالةضلنو!يم!وعليه:قلت

،النصارىإخوا!مافطثادءن،الموارنةمواطيناإنصاف

لبنانجبلالىبالا!وءطلبهم4استجاروفي؟لهم،اليمافبة

.659ءام

هو(يربرىماكل)...مارونويوحناة:قولهط!أو

ماانإذ؟تعمحيحالىفيحناج،ا،وارنةبطاركةأولهو

فيجدر؟الأساطيرمنهوصابقدرالتاريخمنليسعنهيروي

فيذلكومصداق.جايأخذولايحذرهاأنالاصلميلبالمؤرخ

،،المارونيةالطاثفةآردخ8كتابصاحبءيالدولاصطةانفول

رواد8كتابهمن(59)صني،ا)مملإلميالدكامورتبناهوقد

:ى3الدوقال."اللبنانيالتاريخ

منبالقربصروم4مديشفيالمولودمارونيوحناان"

.،المارونيةلل!نيسةام!طوريالنصفالهؤسسهو4انطاكه

في:أيضأص،يي9الدكتورويقول

فييس!ثتقربرنأت-ذواالموارنةانفيهشكلاو!لم-2

منتشرفيبقوام!ار!ء)؟ا(مبكرزمنصلمفذلبنان(جبل)

،المسعو!يذكروقد.العاث!رالقرنحق،اهاصياواديني

في"كانواايامهفيالموارنةأفىان،956عامتوفيالذي

وممرةوشيزركاحماهوأعالهاوحمصوسنتير،لبناقجبل

،النععان
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لبنانفييستقرونأنحذؤاالموارنةان50000وقوله:قلت

كانانهمع،للتعميةالاءوةن،مبكرؤمنمنذ(الجبل)

منهمافيصلمحتيوالدكتورلامنسالأبالىيرجعأنهع!عوب

لهمحمحوعنجبلناإلىالموارنة؟وءزمنءناليقيناممبر

...لكن.بذلك

الىيلجأالتاريخية،الاصول"ةلىالرجوعمنبدلآوهنا

توفيالذكط،القلاعيبئببرانيل(11)المؤرخالزصال،

ماروتعهدان":ةالحيثا516عامبمرصمطرانأكل

التمليقنتركرنحن.،قبرونستةكانه"يامفيلبنانجبلفي

...8الاجيبللقاريءالقولىهذاكل

،افيتجك!اض
*،؟ملإفى"كا!ا1اا!وطص!األ!يلأ

ثرأؤترمرقييأيخماييصس!

(3توضيبآاهأضو
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لرع!الفضعكا

والو!الحقيقةبينالصلييكالمخبط

"حيا.غيوردعلىثمعبدصلبى"

علاقةعنالمؤرخالدكتورلنايكشفانوبعد-1

،وكان:قاثه،الجبلإلىلجوئهمإدربشمبهالمارونيالاكليروس

ببساطةالشمبجانبإلىيعيشونومطارزتهمالموارنةبطاركة

قفزةب!فزذلكبعد،"تكئرأوكرفعدون...ووداعة

وحد:-1:التاليةالحقيقةأمامليفمنا،صليبيةكمالية،

فيالفاطمييناطلفاءأنالعاصيوادىمنالموارنةنزوحبمد

دعاهاكما،الشاموبلادصوريامنالرومطردمنتمكنوا،مصر

.،المسلين(فىا)سيطرةتحتالبلادهذ.فعادت،العرب

ومنقذعاإلىأهلهاالبلادتعورأنالنكراءيمة!جريا:قلت

الدكتوروصفمكما'المغتعهمبين،الأجانب(الحكامالروم)من

-"3-
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-دء-

لوجت،ا"ا"ركل!اكح!3!!!ث،3يهر"+كي

كاا!يىا"ا-،+ع!ث!!قيكر21!تحمي!ا-9لايهي،!!

18حمي!!+لآبى3لي!!جمقيكهممج!امأ-مس5-ثهيما

م!هت!مالمهخئ،عء13-جميلهرص.بى-تهجاقي

!+ا!!كولثضا33ين"اكا!هص"ااكل!ب،كل!

ش+ثي1،3(*ملصتمعأ...

جلأ:+اكب4ى3بر!اركلىا،س!-ثخم

2ش15*. vبر+ي-ثبجاا

(؟!م1)بى1-ا!يهثي،(ابر)يلم(ليا-وكاعام

ابر()ا!كضدمبرثهـبم!هغيجهتع"ا!!اء3ير

ما3ربهي!ك!ريج!ا،ثم!كي!كماا+!ز!يك!بص،صيمبى

اكماثيم...ليكأاكا!-طيبى!كأا+ر...ءكل!كهـع!

خمجز6*:،عقي+ر075،ثبر!4مىه!ءمثااعم!*6

ا"؟ر؟3-ا،كاقي!بما18كتببىا!مج!كحبماقي...م

!هيما33؟،""!،ع؟"تم8؟3؟كجا-ابم!حتبقي-"

بهماكا،13اPثلأءغب"+ص-،لأ!،ءا+يكبهير

"-يبصيىع!+سا!،مخمحررابهك3!هيمابىجمجا

...ر+ا

خمصثهـ،كمامكب!ابىكت!+كماايرأ3؟!كل!ى،!كأ
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صكا،م.أصدا.ر

خملاوجدهاأتو)ةةرض!؟ا)رابحهذه!ثللهأفيومن

المبثإلىيرميمابقدر،الصهصلميحالتارليخ!لاعتمادايريدلا

كتابهإصدار.متذ،عفمعروفةباتت،غاياتل%أمنبه

مابكلملأهوالذي،"الحديثلهنانخ،رآ،،موناللاب"

الواحد،الوطنأباهن!ر،الثةاقطلقأسبابمنجمبتهني

نيتساعده،لوساهوالمذهبية4وا)طاز،الدينمترذأ،لبنان

...وراءههممنغاياتالىالوصول

9لنبذةمن3-:الفقرةهذهفيلهجا.مما+ةاوالذي-3

وهية)4وكاةبالقسطنطهفية"-"تكن!رالانشةإقعن(4)

ممل،بدولا،المارونيةالكنيسةوكانت):هوواحدقول

قدكانتولما.وروميةالةولتطهنيةبينالمتزا؟دباطلافعلم

بمل!بابمسكهاال!طنطمن!ةال!ند-ةيدمملاضطهادآعانت

الىنأييدهافيتميلآنالطبيعيىمنكان،(ا؟)الواحدةالمشينة

يت!سكهمانييعتقدونالموارنةوربماكان.روميةكنيسة

رومية،نظروحهةفيلموتانماالواحد"الهمشينةبملب

.،القسطفطينيةكرفضهاالتي

دتبينحق،الملف"من11:صالىالقاريءنحيلونحن

عنليبرهنالالشيهلا،يسرد.فيماالصلييكمالنحبطمبلغ

التنافض.ذلككلفيفيةعبروميةالموارنةعلافة

-3-لا
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+اينل!غا5،بى+يابملإعخمتهما-ركلشهيكما3ثتر.

أثتهيما!أغ+ع،!جاقيا+ءلي؟6"،!واقياحمى

ا+حنتهترسمجمبم:"قيكايء!ن!ا*كتمكااا؟+م

فيكجا(+كلأ؟ز-كلما)18+!ث(ط؟)8.

كاا8+اك...ع!ثاكم-ز1كاا!اكأ.يدبى،-ر

!ك!ولامكايه!؟ثلأ!كح...ع-قي!م!بىج!ىف

يى+يى.يهبمابيا"!قي.؟أكم2:"قي-8.0ص؟!ع

ا-3!،313!يلمميط!بى!برم:افيام!-!حث!حرمبما،

اش،يفا+نيكا"اا!.بى3+!ك12عجكلب!

+،1+بنثلأ+كي+لا،ش ( uسكاصبىارعفبم

يرمtبى"اكى3+يبنم!ييحرطنركجااكا7قي"

ثيلا:"ا+كي3اومم!ئت،3تهبر+؟-،ام

!كأاكبمي"ا*.

-6*"كميىاكا!ما(اأ)معلأهيهي3!كلف13!يفقي

ا!ولكاليا،ول18كامثبنا3ط!ءا"نركجاكا،!1م!ثيايزعج،ي

عاكمي8يننلممبرج،!ر-3"جاقي.،ش!ب.

لألأ.،!+؟نركجاما؟ص+،-كبم!!اصلأ،يه!جمكاحم!كا

وا+يي!!ث!كولكجأكض!.!سيعغم:،عقي3قئ

كاكص"-كج7""ص،يهمرعاا*ءكما-،"كاا!كء-ثهعما"

أ-+اقيا.كهمااما!"33!13رطيىا!بر!.

http://www.al-maktabeh.com



من)الفريقاتواجتمع...،:يقولالدر!يانغير

العيدعئدواوهناك.عرفابأرطى(بحرآأوبرأريخا61الفرنجة

منالثصارىعندمإلىفانحدروا.ندسانمنسبمةفيال!كبير

(كذا)الزخيرةفي"بنجدو!مبهمفرحبوا،لبنانجل

.(؟8)"الطريقنيويرشدو!م

مملالموارنةبفيلا"النممارى"الدوحيىفقول:قلت

،؟لذخيرةألمجدوهم5وأما.الصلإىكالفملماك،التضصيص

انعدامه:بلالقوتهـنقصانعنالثلانسيابئفالهلمافتفسير

منغيرهمعنا،وارنةبهيتفردلمو!أف"الأولاءهـتقديمهموأما

موارنة.غيرونصارى،مسلين،المواطنين

منلأرىوايخا5:ليدماأوردأنأرىالمناسبةوبهذ.

!مة،النصارىمنمواطيئمجوععنأنفيأن،هناواجي

مدوابأنهمالمغرضينض!با!مهمماكثيرأإذ،براهمنهاهم

آطلمنذ،المسلينمنمواطنيهمضد،للفرنجةالمساعدةيد

الدينية.للروابطتعصبأذلكفعلواوأنهم،البلاركل1لقوم

منوهم-الارمنأن:فىتبيانملممنبدلااليالحقيقةاأم

ذلكفمداولكنم؟الافرنجظاهرمناول-كانواالنصارى

الديي،التعصببدافعلا،الامىتقلالبنيلوحبأ،قومي.بدا

مدوهم"دكسئبأوالنصارىالمسلينمنفريقفعلوكذلك

.(؟9)،00وبالادلاءالأطممةببعض

-83

http://www.al-maktabeh.com



يرىفونممن،الناصبعضيتقدمأننيعجبمنوهل

تقوملا،خاصط!برالتعميمقلكمحوزوهل؟المملهذابمثل

(10)ج8كامل،فيالأئبربئ1فالهماوهاك1?الأدلةعلبه

jai.،أو،وحاصرهاطرابلسصنبلزلوله!:(434)ص

السهل()الصواداهلوكاذلك؟حمهارهامملفأعانو.الحبل

المؤرخينبينالفرقأرأيت،.الةصارىمن(كذا)وأكثرهم

الجائر؟المورخويخهالعادلين

:8،ريخيةصورة:الموارنة"عاحبالمؤرخيقول

بدللمحاس:منالنواقيسيدقونالموارنةأخذالألهرومملى،

المنقولالحبرهذاكلويئعقئب.،والقداسللمعلاة"الحشب

تمنع(كذا)الاسلاميةالدول"وكانت:يليبماالدو!يعن

الاصتعاضةكلتعبر"مؤالنحاسيةالأجراساستممالمنرعاياها

.4،10تشببنواقيسعنما

لهذا"مستنذهذكركمالالدكتورليتألا:قلت

الدو!يقولاما.البتةالتاريخمنهل"دنسلاالذي،التعقيب

ءندفضفسيره8بالحثبدلنحاس،منالنواقيسدقبشأن

له:نقراإذرصخأسدالمرحومالارثوذكسياللبنانيالمؤرخ

12104!سلافيصدرتالتن،الثالثانوشنيتوصالبابا(3)قبولا

،الأكليروس،وجمهورواساقفتمالموارنةبطريركإلىقو"ئحهت

.....ر(...)بوالتول(....)بوجوبالموارنة"تذكر
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والحثبيةالزجاجيةالأوانياستعم!الهوا!منناعلمحن..-ص..و

لاعلاتالأجراسمالواسف.....والذبيحةفيوالبروترية

يقولههاودونك،(2.)الكضيس!4إلىالشهبودعوةالمواقيت

م!از،نتكما،الماروفيةالكنانسوكانت"2نحرله*انيمؤرخ

نوافي!ىقرعصط"بواالقداسالىالناسزدعو،الخرقيةاليكناش

الأجراص،تس!لمتعملبدأت1112حوالىولكن،الحشبمن

د!قاتتيعالمارونيةالكنيه"كانتإنما،الامورهدولكا
.121)"اللاتعي

تةلميدأكانت8خشبيةأجراسدق5"قضيةإذنقلت

الكندترفي!اومن،اثرقية1الكنائسسائر"ثديمأكارسه

إلفائها.أوا!ئ14إرفي،الإسلاميةللدول"دتلولا،المارونية

إلصاق،ا"يامهذهفيلناالمماهسفى،المؤرخ"تمثدفلاذا

بمثأذلكفلالمله؟براءمنهاهي"إسلاميةلو"دب،"!هة

ا؟آ"4الناللفتنةايةاظأوبالتالي،والأحقارللفمغانن

-.،-
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مهمقلمخالفضئلا

الموارنةبينمستتبأدانماالوديكنلم

روميةوكنيسةوالفرنجة

فشعاقا"لاا"

في:الصلييكماليقول

المارونيةالكنيسةبينالاتحادعودةمن؟لرغمإنه،-1

للفرنجة،مصادقينجميعأ"الموارنة،يكونوالم...ورومية

أبناهمن،المسيحينإلىينظرون،الممومكلكانواالذبئ

...!مرتبةمنمأدنى،ويمتبرونهمالغطرسةمنيشيء،البلاد

،للايط!مؤيدبينالفرنجةكلالناقمونالموارنةانقسمحق

كل،الفرلمجةكلالناقمونالموارنةوربماكان؟لهوممارص

السنواتنيالفريقينبينوفام؟الالمحاد(الذلكالمعارضينرأس

اثتبا"كاتإلى....أدىشدبنحلافالاتحار،ثلتالتن

.51"رلمية

-\)-
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الروابطولا،النصرانية9لمقيدةتكنلمإذرلي:قلت

وخامصة،النصارىمنغيرهمإلىالموارنةيتشذالمذهبية

مصالحأيضأهناككانبل؟الصليبيةاطربايام3منمالفرنجة

في،هذاويمونالناسرسمعفهل.أبفمأالنفسومزةرامةوك

المذهبية(الدينب4)الروابطهذ.أنفيدركوا!آالأيامهذ.

والمزة،الوطنيةكالمعهمالح!اثمأ،بعضإلىبهضهمالناسذئدلا

والكرامةآ

ني:ايضأويقول

....الاتحادلاعادةالبابابذلهاالتن،المساعيرغم2-5

وشق،الاتحادمضدأحولاطلافعادفقد.....ورغم

مراكزإلىالبطاركةواذتقال،الفتنشبمما،الموارنةصفوف

....وومعةمعللامخادالمعارضةو،نت....لهمجديدة

منالنرلمجةتلق"ئالموارنةبينوانتشارأ،!زدادتوة

.ء1،أعرها

ايهلدولهمولا،للسلينيكنلمأنه:اطدفه:"فلت

الاشاذويقول....الداميةوالاشتهآكات،الةتنهذ.فيألهر

في:كال

أنهحتىالبلاديستردوقذلكأثناءفيالمس!ونكان3-5

عليهافأغار،طرابلسامارةصوىالفرنجةأيديفيببقلم"

-42-
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."ج!طاغايةنيالفرنجةوضعفأصبح...المماليك

ني:قانهالدكتورالاصتاذويستر

مامنيذروتهوروميةالموارنةرينالانشقاقوبلغ،-4

أغارت1283عامفيأنهحقالفريقينبيناعالتروقام،؟282

ا!لمال!ك،دولةمنبأمربثمريجبطكلالتركانمنىفر

وأنحذت؟اطدثفقلعة،تلمتم-اوهدمت،إررنقأمحنذت

.15،آأسيربطريركها

وقوعكلالصلييالدكتورصاحبنااست!ثلهدلقد:قلت

لمؤرخبكلاموتوابعهابشريببةكلبالهجومالاقتحامةلك

.قلاوونالسلطاتصيرةكاتب،الظاهرعبدابئهوميري

ئبين،عنهنقلأمؤرتناأورد.الذي،لاخصا"(مراجعتيولدي

برلاد"فيالوضعحقيقة!مل،الظاهرعبدافيانبوضوح

الموارنة،بين!لمتدمنزاعمنفيهاكانوصا،،طرابلس

ذلكفيالفرنجةساطةكلوالمتهرديئ،روميهعنالمنشقين

العناتيتركجهلهالظاهرد*ءابئمنالجهلوهذا؟القطاع

ماكل،ونتاثجهابأسهآبهاالمعركةوصفهفييتصرف،لحياله

نفسهعذؤلصاحبناذلك،فراقالحقيقةعنالبعيدوهو،فيله

."للنهار*الاربمينالملفمى19:صفيراجعه-(*)
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به.والاسلثها-عليهبالمثورصيدأ

عنه،نفسهرب!حلانقلقنوالىالدوفيإلىرجعناإذونحن

ابمنهادنابحةلناتكشفتت،الشهابيحيدرالأميروهو

ا؟مو.في

اس!عا؟للصلاةكتابينكلوقفناوقد5:يقولفالدوكلي

ني،نيأيوله!وتسعينواربعةيط!مخوألفةن!سلاهذ.فيكئتب

هـارديرمنبالقرب،الحدثبأرطىالذي،الروادففظين

وعئصرينوحادةبمايتينالأولرمدكتبوالثاني....يرحنا

الاصلاميةوك،صلاسارتأيارضهرنيأنفيخبران....صنة

.وحاصر..فيطرابلسالعسكرشرتيفصمدبشريجبةفتحإلى

للارطىودكواوصبواوقتلوا،او!نف!متكهاؤ...اهدن

...فيوفتحوهمابوةاإلىانمقلواثم،والحم!ق...القلعة

....و....وبالبيوتأحرقوهم،اكابرهاكلوفبضوا

صعرونأهالي؟ديفضربراوبمدماالأرضالىودصوها

.0000Altوووالحدثإلى...نيتوجهوا...و

ينقل(؟835-؟76؟)الشهابيحيدراميراءرخوجاه

نه1بتيه9برواطبرالقاريءويلاصظ،بأمالةالذوعيعنالحبر

وتكبرواصتطالولمج!برعتا"بطريركأيذكرمنخال

!،ذكاالخالخ،الفرنى،وجميعطرابلسصاحبوأخاف

الظاهر.عبدابئ
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تصص!كانتالتن،المماليكدولابأقالقفهمية"تإذن

،قلاوونالسلطانايامقضتقد،المغنعهمبينالفرنجةمنالبلاد

الناسبمضثصاءولما؟هناكالفرذجةملطةمنالباقيةالبقيةكل

ا؟منلواهنشرلاصتكمالالفرصةاغتنمترك!علابالماءالاصطياد

...الزصنذلكبأعلوب،الجبليةالمنطقةنيوآلنظام

فيمااضطرابمن.يلاحظمايليهالنظرلفتيستحقومما

لمجب؟9:صفي"الانشقاق"بشأنالعملييللدكتورجاء

اليه.الاشارة

ثم

،
،

بء+كا!آط!+"د!

م!بب!ق
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ال!قادئهأالفضئهكا

اذاالخبربتقصييقضيالعم

الروايةسردهنياختلفت

"افجولاويالبطرركحر""

في:يليبماكمالالدكتوريطالعناوهنا

إلىعادواالمنشقينالموارنة(حذا)ولعل......ه-؟

؟YArبشريبجبةحلتالي،الكارثةبمدالبطريركطاعة

،.ليكاليضدالفرنجةكلواحدأصفأفوقنوا

الصلييالاصتاذبأ.الذياطبرهذافيالمدققإن:قلت

ilذلدودليل.الدعاية!ردأنه)لتلمعحا(لعلابى

نياستطاعواالمماليكأنغير:القولالىالمودةإلايستطعلم
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،..و.و.وطرابلسمم!الاستيلاء؟289عام

ني:كللالدكعورويقول

.ومعروميةعنالانقطاعإلىالموارنةعاد،وهكذا-2

إلى(ا)آالأمرأوليتعرضوا!الموارنةان(كذا)يبدوذلك

.،المماليكمناضطهاداي

صلاتنيهفضوحلاثانيةدعاوةهذاقولهرني:قلت"

.(الأمرأول)و(يبدو)

تأذلك،:وقالعادأنههذاقولناصعةكلوالدليل

كل(كذا)1لبدءفيظهـلهم51ركزوا(المباليك)هؤلاه

والشيعةالنصيرية(تأديبكل:القولمنبدلأ)اضطهاد

،وكسروانالضنيةمنطقتنني(13)عشرية،والاثنيالاحماعيلية

نأإلا5:مضطرأللقوليمود؟ولكنهالموارنةإلىتلتيتوافلم

المناطقوني.....الموارنةتستمدف!(كعروان)كللهغارة

يدفموت...(اآ)وشأ!مالموارنةالممالبككركالئطلية

.،القرىمقذميطريقعنطر)بلسكواب،(1)الجزية

نييتصرفأنإلا،الدكتورالاستاذيأبىوهنا:قلت

يرميهو(اذبالموضوعية)التقيددون،هوا.كلالوقائعصرد

.استطاعادا،الانشقاةاتوخلقالنمراتاثارةالى
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إلى،الفداهأىابممن،ا)ؤرخينأنلكفىاوالدليل

الشهابي،حيدروا؟ميروالدوكلي،اطريريفابئيحيىبنصالح

لم،كسروانحلة،عنالحبرجيعهمأوردواوةد،وممواهم

عشرية.والاثنيالاحماعيليةا)مشيعةيذكرمنهمأحدآنز

فادا؟،وشأثمالموارنةالمماليككرك،قولهددلتممملثم

ومنهم،عوماالنصارىمعاولفي"ؤلاءبتساءحينوهكان
أهمتبهيريدمؤرخناإذاكانوأما.القولفنمم،الموارنة

عليهمردود!و،آخرلسبب،ذلكفملواقدالمماليك

أكطضدوالنظامالأمنحفظكلقادرينكانوام!ال،ومرفوطى

الأمن.صفوبفحيرنفسهحدثتإذاكان

كتابعنننقنهاأنيخب"كاصوانكلالحلةرأتبملموأما

نأمنلمجدولا؟ذنصرهإعادةكلأنحيرأن!سهمؤرخناترفر

يعتمدأنبهالاحرىأفاكان.اقىخبركلىاطلعقديكون

يروثاأننيطيالهالهالافساحمنبدلا،ءنهاالرواتلك

!هواهكل

يحيى،بئلصالحبيروتتاريخ،فيصاهكمااطبرودونك

(ر!حلا)نقلنا...."؟969ل!شريهد"أ"صلييوالدكتور

حوادثنيكسروانةتوحنيى!لاوالمهلاح،النويريعن

الشاميةالعساكرنوجيهذحرفيقالام5705،1305سنة
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الثانيةالنويةوهي،وتمهدهاأهلهاوإبادةكسروانجبا،لالى

أهلكان:فالا؟ءنصوربئعدالناصرالملكالسلط!انم؟اني

إلىواشدواشوكتهمواشتدتوطغواكثرواقدكسروان

فزاد....6995صنةفيالتترمنانهزاههعندالعسكراذى

جهز704وفي....المنيعةبجبالهمواصنرلوا....طغيانهم

،عدل!نالدفيزيئاثام1نائب،الأخرمأئشالدفيجمالاليهم

ومخد،وقرافوش(تيميةفيأحمد)الديئتقيبعد.توجهثم

فمند.ذلكإلىأجابوافا؟الطاعةالىالرجوعلطممم

مملكةوكل،ة!بكلمن،اليهمالصاكربتجرودرسمقلك

بسائردهصقمنالأترمأفشوتوجه،الشاميةالمما)يكمن

الفأ،50نحوالرجالةمن...وجمع705صت،نيالجيوش

ثبله!.....وتوجهوالجرديينالكسروانيينجبالإلىوتوجهرا

ببالالىطرابلس*!ئبوطلع.صفدناثب...وطرابلس

...المساكرعليمواجتمع،مسالكهأصمبمنك!روان

...البلاد.في.وتمزقوا...وبيوتيواخردتمم'$وفطعت

واقطعوابكممروان(السابةينإقطاغ)أبطكا7.6صت4وفي

.ء1،طرابلسكلحدإلىبيروتظلمهرمن...التركان

كهملأ.8تأديبعلية"تسميةيجوزهـل6نوا:قلتفى

بقيامهم،الثرعيةالسلطةمملىاكمردفيةام!طلامنلجاعة

النظامية،ابلميوشكلىوالتعد!،الطرقوةطعA؟!ض!ا

،ا.لاجراءاتالمؤرخالدكتوريمتبروهل؟"افطثادبعملية،

(4)نوضبحبةأفواه-49-
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كباراحدالمصاةالىأرسلتانرمدالحكومةاتخذ!االتي

عرب!رل؟،مفحذالأمراءكبارأحدبرفقة(تبيةابئ)العلاء

ثملالمماملةهذ.مثل"فيسثىأ،الاتبابةفأبواالطاعةإلى

والموضوعيةوالعدلاطقفأيئ؟8افطمادأ"ا،لمتعرديئأولك

....؟الدولاتالمثكلبهيتبضفيما

الاثي"الشيعةالهلةبتلكالدولةأدبتهممنبينيذكروAثم

جماعة،أوأحدكسروانفيمنهاوبدإنهذهأنمع"عثهمرية

"ؤلاءمناحديكن!والهلةلتاريخالشإليالقرننيذلكفكان

.122)ك!مروانفيا!شيعة

في:ويقول

4الاعصكندرمملي9لفرنجةأت!ارة،،يرراويأ-3

نيالسيفوأعداكلبورويخا،؟365غمام

مختلفنيالمسيحيةالطوائففدفعلردةأحدثيلم،أهلها

الألركلالطوائف"ذ.فتمرضت؟وا)شامب"الممرالامخا.

القصيدبيتهووهذا)ا)وارنةوكان.عنبفةاضط!اداتإلى

منعددمملىالمماليكفقبض،ا،ضطمديئجملةني(الخبرصدفي

(كذا)وهرب؟دمثقفيسجن91إلىواققادوهمأساقتثم

تم!كنواليكاليانإلا،قريتهنيواتير،الحجلاويالبطريرك

سامععندواحرقوهطرايلسالىفاحضرو.،عليهالقبضمن.

.15،اrevنيانأولفيالمدينةخارجطيلان
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نراله!1365وعام1305عامأخباربينفابلناإذا:قلت

1،ماليك88!وقفي!خ"انتأسبابعنالتساؤلإلىمذطريئ

خاصة،بينهممناطبليينالموارنةومن،عامةالنصارىمن

الكسروانيينكلالتاديبيةم2فيحملت130هعام2موقفمكانفلاذا

...؟1365عامالفملردودصددفيعنهيختلف

مصدرينمنجاءتقد8الردة،هذهأتبارلماكانتشم

الوقوفمن،الأنحقنسةطحولم،صدهافييلمتلةاناثنين

الحذرموقفمنهانقفف!ننا،أصرى!صادرفي،ذلككل

التقصينستوني!،بهاالأتذفياطد؟ثمؤرضالمجاريولا

وملادساتها.13أسباونيعنها

يكاد،مددرعنولحن،افييتةلالدوعياننمم

يمشق!ائبطلبند،.لعنممببلككذو.مجهولأيكونصاحبه

ب!لقاهطرابلسلفائبرالايه،ز،اطجلاويجبرافلالبطرك

يحضرو.أنرجلأأربمينإلىطلبيده!ولما؟4علإالقهض

كلالافرنجغارة؟شأنقالفقدث!ابي91حصدرالأءيراما

ملكقصدم؟767365Aادمةوقي5:رليهـلمالاسكندرية

منهاوقتلفنهبها.الب!رفيءظيمبجيشكفريةالاصقبرص

2)،(كدا).مجصىلآخلعا 1r).

أورد.كاءتاافيفيشيءلاأننلا،ظونحن:تات
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نلك"بعطيأو،المسلين"يتهم،ءنمرالتاسغاأقرنامؤرخ

العثصريئ.القرنمنين،ةلااكصفلمؤرخراةتا)قاالمثيرةالصورة

بهايملم!أنهأمزةلعاورفضالشهابيالمؤرخبهارفء1"ترى

بالغرحىتوفيلان!،بذلآؤرحأتدوونهاثيالمهماكاللهر2و،أبدآ

.؟الايامهذ.!ثلفي،الموارنةآريخ"كتابةفييتوصاهالذي

،Sالثساالموقف!نليذا:ءوjر%آالصؤيطفركذلكو

منغير.دون،هوجبرانيلالبطركمن،حقاوجدان

ي!وقأنادلمتملمنألدس؟الموارنةغيروالأساقفةالبطاركة

خاقيآم!تذعليهوطراباسدمشقلنائي

اءاوثةتلكملابساتمعرفةتكون!لفةدآليدريمنثم

؟لصورة"ومنىمابقدربالملابساتعتملامؤر،نا،لانهتمممة

Ilالاتيريدهصاوهذا.الحادثتصورالتي4البشط ; uكل!همليي

رظهر.ما

في:لهنقرأحهخما،!ذامنبدأونذهب

وخفت،الموارفة،لبطاركةشوكةانكسرت،-4

مدلهموالزعاهةلىمكاكملحل،الطانفةعلىالإمماقفةسرة

كلالمقدهونوكان؟النافلةالحالةلهمواضحت،اهرى

.ءا،طراباسبحكامتحس!تعلافة
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ءباراىتع!عسه،نورمنببصأهنانتبينإذن:قلت

الأساقفة،ممطوةضمفت5و،البطاركةشوكةانكسرت"

يكونوالموهؤلاء؟"ا)قرىمقدموالزعاءةنيمكا!محل5و

س؟اموارز"؟نصارىكانوا،بلني!ح،امنولارلالمماليكمن

.8طرابلسبحكامصنةءلاقةعلىكانوا،بل،فقطهذا

اطيطمن،افى!قالأبيضالحيطواضصأيظهروهحذا

...مناسبأيراهمايسثنتجأنللقاريءوزترك.الباطلالأصرد

بينصنوكان.....،:ليقولالمملي!رو!دلاويمضي

مقدمأ"نصفبالذي،أيوببئليمةوب،ا،وارنةمينالمقذهؤلاء

،نةوذهوقوي"ثأزةمظم،\warعامحوالىبثمريكل

بزعاصتهالمماليكواعترف،بأسرهاالجبةمقذمتثهمملتحق

كلظةةا!او،الضرائبلجب،اكطة،مملىأف!ثاكفصنوه

.15،هنطقتهفيالأمن

وطرابلسدمشقنيونوابهماليكالمهلوكات،ن6وا

بينهمصنالموارنةومم!،الثهححلا،النمهمارىكلمتحاملين

اهمقالتصرفهذاالمقدمينمع،لم!اكانوافمرفواخاص"

"البطا!ر!،.شوكةكسر،إلىوعدوالهممهقكانولما،والعادل

"يتواأنفيم.ىط!ةي"الذيئوهم،الأعاقفةسلطةافماف5و

،لفيرمالذنيوياتوكركبالروحياتظمالاههنلهخلقدابما
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فه،فهومالقيصرلقيصرماأعطوا،القانلةالافييملية9يةباعه

نمانيهمابمفىتماني،كاذتكمالالزميلأحا،المنطقةلكن

أكليركيلفلطمحاولاتمن،لهكالبنالففي،نحن

مررخأنت،الثديدالأسفمع،4البj.C.0ماوهذا،بير

11للةفيحةيا...يئالهنمرالةرنمنلأخيراالثلت

لهصندلاآأ،باركاهالالدكتورصاحبنايورد،هذاوبعد

ملةقة،اكانت؟ر،حوادثبينليربط،صحيحآريخمنا!يف

"وله:لهف!قرأأعسلميلوأخرى

فاعترفت،4ديتكلآءيورأيوببئيهةوبوكان،

ا)كندسةنيثدياقأوعينته،هتم،ءزبأيضأالمارونيةالبطريركية

وامف!(!؟إططانفةالزمنيةالشرونقدييراليهموكلة

فيصيجبةعلىمةدمأايوببئيمقوبال!كاشف-الشدياق

.ء1،وأحفادهأولادهالمقدهيةفيوخلفه1441وفاتهحتى

ني8:المقدمينهؤلاءنيالدو!يىيقولهءاودونك:قلت"

14سنة t iوتخففوابشركامقدميعقوبوفاةكانتمسيحية

بدرلتهمالبلادواممتراحعادلةأحكامأفح!كوا.أولا!.بمد.

أخبارومن؟سنة62مدت!،وكانتوالدمؤمانعلىكانكما

العايلةوأحكاممم!المقدميندولةفياننستدلالجيلهذا

...والكثا:رالمدارصوعرتلبنانجبلأهلاستراحت

-54-

http://www.al-maktabeh.com



A)،بعيدةبلدانهنفيهالسكنةتقمعدالناسوكانت I (If L.

المقدمينبأنأهلمنوعدلحقشاهدوثهد:تلت

المسلين.ا،ماليكسادا!مءنتقديركللاةواقدالموارنة

المظاهرإلاه!"اللانهبذلك"ية!لا!مالالدكثورن!ل

...حقاثقا!أكتبدوأوتفيلهاحين،المؤلمة

لأ

*

مبد-+!ط،!اك+ءألعث

ف!تبق
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الشاجلفصفلا

والمقدمينالاكليركيينبينالسلطةعلىتراع

"الانمواكبون!لورد""

يلي:بماالنبذةذه5صاحبناويبدأ

المارونيةال!طريركيةبينالوةاقعاد1439عامني5-ا

%tY#هـامفي"قبلانوكان....الكاثوليكيةوالكنيسة

وأرصلوا،الفرنسيسكانية4الرهتفيالموارنةالشبانمنثلاثة

أحدهم،عادصنة23وليمد(21).00لاتدردبايطالي!إلى

.51"ثهممبالىفرنسيسكانيأمرول،القلاعيافيجبراثيل

رين،الوفاقعودة"نباركأنإلايس!منالاونحن:قلت

فودأتطتناالكاثولي!كيةوا)كنيسةالماررنيةال!عخيسة

هؤلاءكانأمسلين*يعهمالواحدةالمقيدةأبناءبينةد"ولا
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"3ا+،ا+،افيا3ا!+بى؟3قيا؟!رثعين"؟كجا(11)

عكا.!ص13كلير3ميهمربهى"ااكأاكي3+!ث.:

!كاكبلم!ثحص!ثبن"1313+!خاكا!ي"

كمفيبماع!ر،ثص*ا!ثمو!++3ءقي،ء!-اابهبما3

،جي:أ؟!و-ا!هم!!ا++اكهبم؟ا!يم،ثبش

ءقي،يحر!ل!ليص3+ماكأ+؟بمتهلانمبم"ا*.

تهيمهمااابم3+6ص!ك-المحبم!-صغاقييتم،!هصإع

+-كيصاقي-:!يق-!3ا-3ح!كجا،لهيم*ثض

"ثموءنر؟تمبىا+؟ري(%"ر1313+ا!سثبن)

مكأكما.36،اكبعغي:ث!كغبىيبص!+كأ!ا:

ث!لا:كا8!غ+"ي"!يما2-ض!لأ؟اثيجيى

اك+ءم.س!"ا*.

لأ+حتبرMص!+،6بهبلمىبر(ابر)كلته!اجيم!بوقكر

قي؟حماجحيم،3بى!زالمحجم!!-(.8؟،-،لأه()،

+،-ا"6-لميجمثبنعاأك!ءري...!وء!ركرحمبر

"-38منغ3(ا!هر)ا!ث!**قيكبرااك!حلآمبمحم،

كاكغم؟يش؟

بر!،+كي؟بم!...

"!لأا،ح!ك!-اعا!ث8ثبراسي؟بماثتميهى3

اعيص3*،8بربى-؟"؟م6يلإا!إشإءتهبثببر
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البطريركحولوالتفوا،الكنيسةمناالعذآثيهوقفهومن

.ء1،الطرفينبينالثروتفاقم،!اومت

"اليعاقبة،وصتفياطديثاؤرخاتحيزنتبينوهنا:قلت"

،،،تدليلانحمهمومهمضدلايماقبةالمقدمحايةاعتبار.ونيغرباء

خارجيةسلطةإلىينتمونلا،شرقيينكانواأنهممنناسيأ

،والىالأجانب"الىوغير.القلاعيبئجبرائيلكانماء

.،بالذاتالفرنسيس!كان،

:فيقولالنها.إلىأهدافهفييسيرأنإلاالدكتورويأبى

1عاموفي" tAAي!سمنيفرلق!ع!حهسالمخممالمقداصخدعى

لاشتهتارهماهدنأهاليتأديبفيلمساعدقالفهمنية(كذا)

.51"بسلطته

يكشككأنإلاالكلامهذايقرأوهوالمرءيسعولا:فلت

وهذا،التاريخيسند.إلىيرجعهلاصاصبهأنوخاصة،فيه

صحةفيالدو!ياصطةانوصنستفتيان،لمحن،بناحداما

يلي:ماوقراله!آريخهإلىفرجعناالحبر

بث!ركط؟جبةمناليعاقبةتشتيتكان1488سنةفي،

ناولمحقفواعلوااهدنوأكابربو!عيالامقفحينانهوذلك

فيكانوايعقوبماريبديرالقاطنين،والاحبائىيمقوبالق!

يمتبروالمذ)و،الديافطيحسنواشئدفوعنذروم،الدير
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الدير،فيعليهموأنزلوه،اصقفاحبلصابئابراهيمالذرأقسموا

حدشيتواديإلى،هناكمنرح!دوا،فيميمميحتملو.لموإذ

بديروصمحنوا،-ناطاجابنس%رجالشدباقحمايةتحت

اليهم،بالنسبة(الاحباش)اطباشبديروتكنىجرجسهار

حدشيت،ثيخكانالذيجرجسالشدياقكلأمرهمفمصهب

لهمايكنلموإذ،بثورهيقتدكطالذيالمنممعبدالمقدموكل

منالنجدةاستمدوااهدنأهالي(كذا)قسةkمةمملىمقدرة

الضنيةال%رهؤلاءفجمعوا،بثناممةدميزعزوعأرلاد

اهدناهلخبرهمفأخذوا،د،ألاصجماحفياهدنوقصدوا

تدلا،هرحةنيمهو!لهأو...حينافيالكمينلهمووضعوا

.(02)،الفزعلشدةالتشتيتضربهم!برهماليماقبةأخذواوحين

لاح!اانناالكريملاقاريءنؤكادأنزحنونحب:قلت

نقللهرنا1اكنتاو،اللتةركاكةمندسببالحبرفياضطرابأ

الدكتورابيرميهاكلولدلالته،لبساطتهفيهمابكل

لمفيما،المسلين"وتوريط،هوا.كل،لهايرادهمنالصليي

للبطريركجاءكاايرادهنيولمل.أصبعولايدفيهلهميكن

...المرجعلذكارالحديثالمؤرخاغةالكلدليهالدو!ي

البطريركيةدد21الشمادةهذهكلالتعليقنقركونحن

يلي:ما"راءةفيلنمضيالدومحا

جبلإلىالقلاعيابنجبرائيلءاد(49Y'عاموني3-5
للطانفةزجليأ(!3)آريخأكذلكوينظم.....وأنحذلبنان

-e1-
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حبمىيمه

جهلمناعةالىوالجأ.،اممهاصطفاه،نحتاركشعبةينو!رامل،

و!رامةالصحيحالايمانكلا!افظةاليهأوكلحيث،لبنان

هـ.ا"قا)ثصرفياطسيحية

الدعاي!،هذ.مراميفيالشكءناأحدأيخامروهل:قلت

إلماوبل؟بالذاتالايامهذهءثلقيالصدمأالدكتور!ايقوم

عيسىسيد!اجاجاءالتيا،بحية-رامةمنهل:لنتساءل

أليلادكانالتن،افتارالشعب"فكرةعلىللقضاءمريمابئ

والاستملاء،للاسنكبارإلااللهمولاائيءبذعو!اظلأ،

العثمريئ؟القرنابئدهافيودالقلاعيافييحييهاان

فيست....،زجليأآريخأالقلاءيىافيتنظيم"دعوى"اما

عنيقولفلنسمعه؟أيضأالدوكليللبطريركبشأ!االرجوع

....ةبالوتانتقل(41016مت)وفيها8:الةلاعيبن9

قداصتهوصفعناللسانيعجز،القلاعي)بئجبرائيلا.لاسقف

(المؤلفاتمن)!االبعضفنذكر....ويخرته!علومه

خمسمايةونصو:يقولثمدينيةا!لككتبثمانيةمنها!صعي

لجة:قالأنلالىحعداجملةالشعرنيىصنف.....رسالة

وعنالموتوعنالتوبةوعنالتةمسوعن،الهيلمعنصدايع

غيرةأثهمدكانما،ذكرهاعنافتمرل!،وغيرهاالز!ةأوجاه

.126)،()كذامؤبدآذكرجبراثيلا؟سقف

القلاعي."ابئعنالبطريردجاهماهذا
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ذلك،التاريخبشأننفهمهالدكتورالصليييقولهماصفلنرالإيو

يالهضذ،الموارنةمن)بمنانمؤرتوكتابهفي(الزجلي

زجلب4.ما5إنما8لبنانكلجبلمديحة5:يقولالانكليزية

.12!"،المارونيةللطانفةfancifulنحياليا4ريخاتمثل"

الموارنة:"مؤلفؤخيرمم!الشهادةبهذهو،فى:قلت"

منغيرهبههوأدانبما"تدرنهبر!مل1)لهتاريخ،!ريخيةصورة

ضبإت،:قولهذاكفيلهجاءإذ؟المتقديخاالمؤرخين

غيرعنبهاوالتوواالتاريخحقاثقحرفواقدالمؤرنحينأولئك

معوالاتفاقالاكزانعنتقريبأجلماو%رخأنحدإلىمعناها

أدينكركمن،:القولفيهفصح.(28)،فرضينا!م

"ااعرائيليا

في:قانهالسررفيا)مهملييالاستاذويمضي

،بشريمقدموفعاد،مهمتهفيالقلاعيانجاونجح"-4

بزعاتيمترفون،4951عام،أيوبالمنعمعبدوةاةبعد

.،لهمالولاءويظهرونالبطاركة

كانتف!ذا2الروحيةأءى2الزعامةتلكهيماةفلت.

هيالزمنيةالزعامةكانتإذاأما.عليمااءتراطى،لا،هي

الدولةق!"فيكأطئينبشريو!ت!فحون،المقصودة

ازمنية.االزعامةوهكادميةبالمةلهمالممترفة
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البطاركةيمنرفأنالصشريئالقرننؤرخنهبحتوكذلك

الزمنية.الزعامةمنبشيه

يلي:؟ا4.اري!ةتءؤرنحناينىؤ

فيالمماليك"ممنالأخيرةاأصنة؟551عاموفي،-5

شمعونالمارونيالهطريركالىالعاشرلاوونالباباكتب،الشام

نأ....افهنثكر:ويقوللروميةشمب"ولاءيمتدحاطدثي

فى"مصانين،ا)شرفيةالكنائسبينمنالمؤمنينعبيد.ئبقي

-.،الأشواكبينكالوردةوالبدعالكفروسع!

،الشهادةهذ.،يسجلأقمؤرخنايسروه!كذا:قلتفى

وكناثسهمالةممارىمنالموارنةغيرفيبالتعريضتكتفيلاالتي

وبمثل.أيضأىالضصارغيرءفهمسواةصوفروغيربل،الشرةية

بينالوحدةقضامإلىالممتازالمؤرخددعوالاملوبهذا

اللبنانهين.

ا!!لاا!صطوا!ا!عكا!في

بلا،ء
ء"،،مر

:ءفيكهـ

ؤترسربخظيمأقيبر1،
http://www.al-maktabeh.comمبن،!ل62-



منتخاافضفلا

الشرععلىاكانمامخكمان

.مجايولايظملاالاسلامي

حهيثى،والالمساكونالامراء"

لاددفيالمهاليكدولةمكانالعمانيةالدولةقيامبشان

مؤرخنا:يقول،لبتانومنها،المصام

بلادمننو،زني4ا،وارزردأ!،ا)نرءنرطلولم2-5

.،للأمنطلبألبت،نل"%منالجنوبيةالمناطقإلىطرابلس

كلالامراهصليمالسلطانتوليةدمد5:فيةولالدوحيأما

وتص(سلطانيأمرصومأأي)ث!ية!نحظأ35أعطامناطقهم

اله-4قدهت،البلادعروعندما....بكسروانعسافآل

.ءا(291،بانبكلمنالناص
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الذيا؟منذلكهووما؟نصهدقالمؤرنحينفاي:فلت

الجتوبية3لمطقالمتفيعنهيبحثونالموارنةراح

الامراهأصهحاذ!هو":قائهالصلمه!الدكتورويتابع

الشويفاتوأمراء،الشوفملتزمي(افى)الدروزالممنيون

الغربملتزمي،بالارعلانيين،بدفيما،"ء!فواالذيئالدروز

ملتزمي،السنيونالتركانالهسافيونوالامراء،ن!إواوالجرد

الهسافين،الأمراءادبأجدأتوا"دالمماليكوكان؟كسروان

،فتح!ابرسدالمنطقةكلي4)!حافظ3061عامكسروانإلى

.5)،تةليديةزعامة،الزءنكل،فيهالهمفأصبحت

المعضيينمؤرنحتينعتأنبمكانالغرابةلمنانه:قلت

!حلفائهمنو!نسانيكليفد"وملامذهبأتباع،بالدروز"

طنوسقولمنأيضأواضحوذلك؟الشهابه!نوأنسبا!م

ا)منيينالأمراءنسبةفي،بعنوانذسبهمءنحديفهلدىالشدياق

منر-دلآ،المسلين"يقولأتعليهوكان،،الاسلام

.(*ا،الاسلام"

في:الصلييكالويقول

منالناز،ينالموارنةإلىالههافيونالامراءوارآح4-5

فيالابحاثمركزمنشورات،القمردير*فيالبتانيضكري*

،(36-30:عى)؟969اللبنانيةالجامعة
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،يعمرون(1)غاء"ودةلاحينكانواإذ،مناطقهمإلىالئطل

ل2يقاومون،(!؟)الأصليونكسروانسكان،الشيعةوكان

أنفسهميحيطونوراحوامهنالؤ5فال،ويعصو!معساف

.15،ا،وارنةمنواعوانبمدبريئ

وهكذا.جوابأيحرلملذلك4مرجهعنسألناهإقا:قلت

فيالجذعيرىولاا)مشيمةن!ءأفيالقذىيرىأنلهيحلونراه

هـؤلاءإلىينظرلافلاذا.الموارنةمنالأ!لهيروسأعين

زءونرظاو،ارجنز!ثاارقيمفنراها،ةظار،سبنةوأولئك

ضدتممدو.مماالاكليري!نءويبري،السلطةالعسافيين

في"قمءنوالذار!نااف!رعيةلالمطةالممفلين،المقدمين

باحمها؟مم!لاب،الاستقلال

تيركانواتن،اليلإكأيامالموارنةمنرأدناوقدهذا

،3تالاكالميركيينبعضوخاصةا)شهبكاثيريبل،و"دء،ء

...المقدمينخصوم

ئه:قاالسردفيمؤرخناورتهر

فيدنحلواد!وأحفاده"ئبيشا)ثيخأبشاءوكان5-5

عاممتصورالأءير3!بفاستعات،غزيرفيالأمراءخدمة

IOrrوغيرهم.ا)!شيعة،من"هم،صتأومناوئيه!ا)ةضاءفي

فيالحمصلتزهووغدا،اكطهةفيحبيشل2برزوهكذا

(5)نوضيحيةوأضواه-65-
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العسافيين،للامراهالمارونيةالمناطقئلزمون،طرابلس

أليه،الموكلةالمناطقوضبطمتصورالأمير،أحدهمولمجح

لمكأنمح!،تول9هذاأغرب!ا)نث!دب،آل()1)،-لمعدة

الزمن،هعحكمهوامتد(ذات!االمةاطقفي1306منذيكونوا

ثمملكما،ا،دينةعداطرابلسبلادجميعيشهلصارحتى

نييرون،الالمحاههذهجيعفيالموارنةوكان،بيروتمدينة

حبيش!لوصارتلهم)؟ا(وحاميأصديقأيف،صلاالأمير

.ء81ا)طائفةأبناهصيعبهاي!ترف،زعامة

عس!كريةفوقةدش!لان،بيشل7وهلكان:قلت

كلالقضاهفيليستخدءوءا،العسافيينلأولئكنفسهاتؤخر

نإ:الاننفسههويقلألم،؟ا....ومن....مننحصومهم

هذافماإذن(3لهمحامياالعسانيالأميرفييرونكانواالموارنة

ا؟؟اطديثا)ؤرخمنالتناقض

والمقدمينحبيشآلزعامتيبينءئرضنحنا!قارنذا5وبعد

:فيقولقبلهممن

لم(1)جديدنوعمنحبمقل1زعامةوكازت"-6

!نرعامة،كنهوتيةدينيةتكنلمإذ،قل!منالموارنةيألفه

المقدمين،كزعامةففقة(!؟)ءلميةت!كنلمأنهاكما،البطاركة

كماكانحبيشل2والبطاركةبينتنافسأيههـاكيكنولم
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كهص!"*ال+!30اكاايهى3ء!ص"شلمهي!ع،يهمر!ولبى

ثتركبض،ا"ييعش5(قي!اعرض!5)إ!ع!5000

أ؟مكم13ثوقكا،قي!جر؟؟؟اجحبموع6؟-كهحغ"ر

ثبنتههيبى؟ي!ع"+ر.8!،بىكا3ي+ر..،طقيلمص،

لا!ؤإيىكا+عقي2!!كأكأبم133!رثتنكبمايتهنىا

صا+سقي13عكيرام!همخ!هحم+ا"شثثى!

يلأكاي!مل.

13كا3ثتمعمأكي،يبمكا!ولثلأ؟ثلأ--لميجر

ل*ءطف،!ثلأ1لمحا+!،عع،!يهصغ!بر

-؟يما،!كيكضلمالجش!حخحبص!الأيمكليمبهولكأ!معىلمي

برع3و!IكاMlعمe!،قي+ا!ا!3،!!ى"+ءفي

لممىث!جصا،بولء18،!*لمك!!ثشح!35كا2كارب!مي،..

اصجبرله!-اكبراقيعلمدم،كاثمقيلإا!وفىعبريى

لب!اقي3!حتهلاعا3كه،ابضو!ثاث!عجي!!كشبمقي!!ث

+عاكي،!؟مبىخصبيلملجهم،لمي،يلأ3س،!ءض

"--:اسع-؟سيصينمص!جم،!كا**3جهبم

قيكيض،بم3قياكحجى3!لملإك!3+جميع؟-كبع،ا*.

بىكت3هـر!صضلأاكوكاشث!كا!يمثوع!32-بم*،3"*

قي!متهى!!جت؟(آ1)'ثع*ا-براا"3+كا،يلإكهزع

!وق3!كأايربنساع،ثهـ!ماحمى،؟ا!ومفىيهت
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نحواثنتينوستينيعقوبالمقدمولايةهدةوكاؤت؟والدمزمان

.130)،سنة(62)

لبثوامابشريVAA.منالأحقادهؤلاءأنءيمر:قلت

أيضأعيىالدويحدثناإذ،حبيشباولادباحتاكهميرواتةأن

حاكمشعيبابئ6غادمدأي)لهفأرسل...،بقرلهعنهم

(...وعساتمنصورالأميركلضئققدكانالذي،طوابلس

خمسونحو...حبيث!اولاد(بثريمقدم)3اكعبد"

دخلواوعندما،الحصارنةحارةعندتكنمن،قواسماية

المنصمعبدرثب،القاضيقدامطيلانجامعنيللحاسبة

ولابنه،لهقتلوا،7غاعدعلى(أ!بطأولادحبيشمن)4ورفاة

كانراأنهمفتوى3اعطاحقالقاضيمعأمور!موأصلحوا

.15(3؟)"قتلمنأبرياء

موارنة،وهم،المقدص!ننتمأنذ-تطيعلاإذن:قاصفى

حبيش8رأولا،حةماهينبرر،8تباصاساؤر"نهمو!ب

؟كمالياكاذلكايسأ.التهعةنفسمن

المعلييالاستاذقراءةمنفيهكناماإلىالآنولنمد

مكانتهمتزك!ترافحبيشآلأها...،:الةولنييمضياذ

خدمةكلوقدر!م،المسافآلمنم!رتعلىالموارنةبين

منحبيشل1وتمكن...الأمراهطريقعنوالطانفةالكنيسة
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ووضوا...واطارجيةالدانحليةالبلادشؤونكلالاطلاع

دوتطائفتهموأبناه،3كنبخدمةنيوامكال!!م!برثم

عنغقنيالأمراءمنمتربحبسبباقكانوا،حصاب

.ءا"ذلك

!LePropagandisteالداعيةلمؤرخايرفسوهكذا:قلت

،4والطانقالكنيسةءصالحخدمةعلىدرتيلة"حبيشل7عن

راط!كوهة،،للدولة،حسابدون،الأمراءطريقعن

خاصة،الموارنةمن،المواطنينمنبريد.ماأو!هذا.والشمب

أيف(المشرينالقرندولةفييفملو.أن،عامةئي!ت6وا
كلذلككانولو،مذهبهأو،دينهأبناءفريق،لفيخدم

اتحكمونماساهألا!؟والشمب،واطكم،الدولةحساب

عنقيورعلا،1لباطلةالدعايةهذهبمثليقوممنوإن

منه؟براههوبما،الئصرعكلفانمأ،إسلاميأح!هأ"اكلامه

لي:ماذلكفيلهفلنقرأ

بهم،واعتنواالموارنةكلالمسافيونالامراهوعطف،-7

يكنرلم(المهمليبيونولاحق)قبلمنحاكميفعلإكما

حكامعندالموارنةعهدهالذيذاتهالنوعمنعسافل2ح

بمدهمومنالمماليكطرابلسنوابأنذلك.طرابلس

يمثرت.كافوا،المثمانيالعلأنيللناطقوالملتزمون،الولاة
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أبضأ،لي(كذا)الشرع(قانماعلىكذاام!لاميا)حكما

كلفوفى،مبديما،والمسلونالامملاممصلحة!ح

.ءا"مصلحة

ذلككانلذاك:ت!ونالةولهذامنوالنتيجة:قلت

،لكحهمارىيرع!وآجائر(القرآني)19شرع!القائمالح!م

كذلكأليس...ذمةولاإلا*لا،الكتابأهلمنوغيرهم

ا؟لاكهيا

لم،بهايلإقلا،بمولعنوبرهنتسمكطاشلقدالا

صقهامن،كان4رفيهعليةشماداتافقلفةالجامعاتمنحته

بئبعروالتأصيى،والأمازة،؟لموفرعيةيتسمأنعليه

أقلث"قا،البهيركعنقكأقأليليت5:القا؟لالحطاب

،.....أطلقهأنقبلفيهالكلام

الاسلاميا!كم"صاحبنادخهم،الصريحال!لامبهذانهم

هذابحقويقالقيل!اكالويتناس!،،الثرعمملالقائم

%ورأوظلممنمنه"يشمتم"قدماكلعنالمترفعالسمحالشرع

للحق.لمجافاو

ثدموعندها...ه:ذلكمصداقالمؤرخا!أووونك

انطونالراهب)4علإ،ضرحلب.مدينةإلىمليماقالسلطا،ع
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عليهمفأنعم،الطرابلسيةالمشت!كيةجملةمع(اطصروني

نيطرابلسفيتسجلت،ملطانيةمراسيمبخس!(السلطان)

تحتينقسمالزيتون،غلالأن،جملتهاومن،بكحسينزمان

وان.ظلموربع(عله)حقوربعامماحبهفالنمهمف،أمه

تترمرموانبزواجهمول!دينهمفيالنصارىيمازضاحدلا

بلس،طرالقاضي(سلطانيفيهايوأي)نليوبأمرهاو؟امنانس

امورفيقنوبينبديرالموارنةطانفةبطركيعارن!احدلاان

..الطناد.وعاءليالمتمرديئ!نوينتقميمفحانه،بلالبطريركية

بدرحةخملهومكاومهلتعبهفحافا.موسىالبطركواما

مطرانانبسببوهو...اهلنقريةعلىامهنوترئام!ة

وعكارعرقابلادفياإوارنةرعيةءلىالطمعأخذهالملكية

القاضيوأمرادحهةفيالسعايةبهقدم،عنينسبحواكلها

مالد-توفيصنينسبعالناحيةتلكفيالملكيةرءيةيأكلانه

.51132)"عليهراح

بحم"الدوعيالبطريركمنالشهادةبهذههالقاريرأيما

وهنأيضأوالمماليكبلالمثمانيينأيام،الشرعمم!م:ذإصلامي

الكريم؟الرسولايامحقسبت!م

التطبيقيسبئونممنالمسلينبعضتبرئةبهذهنريدلافنحن

الاسلامياطكم،علىلا،عليحمتةحالملامةأنإلا،أحيانأ

.،الشرععلىالفانم
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تشرحهيل"الاامثرع01عنصغيرةنبذةكاليا،الانولك

مسصر:لفقيها!يدالقر2نفيجاهكما

،أولالاسلامأنعلىقويةواضحةدلالةيات61بدل"-!

فيهامجاييلاوانه،حيعاالناسبينا)*دالةوبوب،مهمته

والوضيع،فالشريف،لاثرفهثريفاولا،لاسلامهمجسلا

نظرليهؤلاء"ل،المسلموغيروالمسم،مري!ئلاووالغني

."واهضاءالحمااماممدواء(شرعأوصكمأ)الاسلؤم

ءلى(الاصلاميالشرحب!اصوهو)افه،وو،لقد-2

أوباتد-ثأوفي،للصلينعداوةالناصاشدمعالمدل

.(33)"والحوبالحصومة

:الموفوعذلكنيالاياتبمضودونك

المسجدعنصد"وكمأنقومن!نشمحرمنكمولا9-5

يحملن!كم،ولامحرمنكمولا"ىن!موكاا41تمتدواان،الحرام

،الحرامادجدعنصدوكمان،ةومكراهية،قومن!تش"

وهم،مكةنياطراما،سجدإلىالدنحولمنمنموكملاذ3

حذر،سبحانهإنهدلفقطهذاليعى،"ئتدواأنا،ص!ركون،

:ت!ونولمنكيفماكانت،باةAامن

لمحكمواأتالناسبينح!كمتمإذايأمركمالثهان2-5
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85:ءانس!اا)،للعدبا

دله،ث!هداءلقسطباوامينةكونواا1منوالذيئجاأيا،-3

وأغج!ثكنإن،بينوالأفرالوالدفياو،أنفسكمءلىولو

وإن،تمدلواأن،الهوىتتبعوافلا،بهماأولىافهة،آةقير

(3)ة،خبيراتعمدنبماكانافهفان،"تمرضواأواو"وفت

...(عن)تميلوا"نلوواوان"

ادفي:افهبهايخاطبالتالبة16يةدونكوأخيرأ

ولم،الديئفييةات!دوكاملمالذيئعنافهيقاكملا"-4

افهانأليهموتقسطواتبروهمان،دياركممنفىيخرجوكم

36)،المقسطينيحب

2الشرعهذامنوعدلآتسامحأأكئرشرعأياكالأرأيت

أوديةزالتماوالتي،المدويةالصرخةتلكخبريأتكالمغ

الامامأطلقهاأنهنذصداهاكردد،لبنانجهلفيالمنيطرة

ناتولميومالعباسالمسكريالحاكمذلكوجهفيالاوزاعي

البريثةالكثرةمنفيقتص،هواهكليحكمأنامهمتطاعتهفي

وزروازرةكزرلا....هبأنفذكأره،ا!رمةالقلةبذنب

ألاسلامي؟للشرعامتثالآ،ظلهعنفكف،أخرى

-73-

http://www.al-maktabeh.com



...ن!لو،جعلتت!كونأنبلا

اطكم"كلبالتجني،كماليا،لذنهكاستغفرتفهلا

ا؟،الشرعكليالقاثمالاسلامي

القرآني،الشرعأحكاملمجهلأنعليكاحدتمحرلاقد

العلم،بروحتقيدكعدمالجيععلإكينكرأنمنبدلاولبئ

الذكر،اهل"إلىالرجوعنفسكوتكليف،والموضوعية

هذامصادرإلىبنفسكأنتكرجعأنأو،ليملوكفكسأ"م

وللاصلامالمسلينلمواطنيكةءا!مالاإلىتممدأنثبل،ال!ثرع

...فيهافهوثرع

يينهماوالفرقوالفقهلالشرعاثعريف

اما.الواضحالطويقج!نلغة،الئريعة5أوعر!ثلا"

افهقولذلكدلمملىوقداا"لهيةالطريقةفعنا.،الاصطلاحفي

لنبيه:القرآنني

(17:)الجاثيةةالتعها،،الأمرمنثصريعةممليجملناكثم8

كمالالدكتوراتهمالذي،الاصلاميالشرع5هوهذا

والمس!في،الاصلامممملحةيضع"بأنه"عليهالقاثممك!حلا"

.،مصلحةكلفوق،م!دئيأ
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به:التعريفودونك؟الثعرعفغيرالفقهأما

فروععمفلاالاصطلاحنيأما،الفهم،لغة،الفقه"

بالفرنسص!يةبيمرفماوهو،الاصلاميالقانونعلماوالثمريرمة

.ispudenceلههj"

كمالالدكتورالمؤرخالامتاذأنيتضح،وذأكهذافمن

أرادكما(8).للفقهوليسلاشرعالتهمة4وبمقد،العليي

)دتمنالانحر)فبهذالهعراجعتيلدىيغالطنيأنبمضهم

الصليي.الدكنور

منالفتنةايقاظمحاولتهفيعليتاالمتجنيمؤرخناليتويا

وتعصبهغيهنيمضلقدبل،الىهذاعندوقفقد،نومها

له!حيةمنسنيينصسلينفكانواعساتل1أما5:يقولانإلى

ا"طاعي،غرفكلتانمأفكانحكمهمأما(؟؟)الديئ

وكانت،(!3مفهوم)الشرععنالبمدكلبعيداةمحليةوعاليد

العصبيةالىتمتلا،إقليميةمصالح،كأعرأهمصالحهم

.ءا"ايصلالدينية

؟6؟مصرطبعلا*قد2رقلاغريبني*المفردات:نيالاصنهانيلهراغب8

،4ثبوالقانيالثرءيةالمباديه*:فيعصانيوصبحي.(852):عي

.(9):ص9964:بيروتلللا؟ينالعلمداوطبعة
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فلاذا،لهيروق،العسافيينمن،ك)ذإذاكان:قلت

الدينيةلا،الممهمبيةإلىبالدءوة،الملفةهذافي،هويقوم

!)؟طانفيةء!مبيةلاثا،وأضيقمنهاأشنععمعبيةإلىبل

".!حة،كلدستمث!هدالصلييالدحتورانوالفريب

دىالأميرموتأكط"بموتهتح!ةو":الروايةبهذهتفلميلاته

وأراح...طرابلسأهـل،129119995عامصيفانجا

.51137)"منهالمسلين

صاحبنا،فيهيقعالذيءالتخبطالقارييلأ،ظوهنا:قلت

هذاوبينبينهويقابلالملفمن(25)صإلىيرجعن!"خاصة

عدالأميربينخلتطقدالرواصاحبانرتبينإذالاستشهاد

ووقعك!)ذفيالصلمييفجارا.سيفاآلعدوالأميرعسافل6

11التخبطفي

حيثمرد.نيا،متازالمؤرخولشلمشلمبعالأعرهذافلنترك

:يقول

وجدهواعسافآلث!أنتعاظممنالهخمانيونوتخوف8-5

ولوتهم،منللحدطرابلسبلادفي،لهممنافسينعنالبحثني

،(الكرريبل)التركانيسيفارسفكلاختيارهمفوقع

وما،هشأنمنويرفمونرقؤرنهفأخذوا،عكارزعاهكبير
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إبالة(بل)كاولايةطرابلسبلأدتظبمأعيدحق1579عامحل

!الباشويةلقبسيفايوسفكلفاطاق،دءثلهقءتمهمل4ء

،وانكممرت.عايها(ماتزمأرل)واليأأيبكليريكيأوغين

،لبنانجبلمن؟شماليةالمناطقفيصلمفآل"وكا،الألهركل

عدالأميرخلفحيثكسروانفيا،وقفأسيادبقواأنيإلا

.،1580عامت!هموروالده

عدالأميرنحرج1599ربيعوفي....هقائهويستمر

ل!ف،طرابلسنيسيفايوم!فداربةغزيرمن(عسافبئ)

،عساتل3صلالةبهوانقرضت،البترونقربالطريقفي

.ء0000،1يخلفهودلهيكنلمإق

من(30)اط،شيةنيالانصاري"روابةراجع:قلت"

التضبط.لترىالصلييرو!دللالنهارملف

التالي:بالقولسرده،الحديثمررخناوينى

بمامين،(عساففيعدالأمير)مقتلهوبمد....ه

ثم،وأموالهأملاكهجميع!كودخلامرأتهسيفايوسفكزوج

إلىالباقوتوفر،وقتلهمحبيشآلمنئلاثةعلىقبض

.ء1،الدرزيةالمناطق
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ت!اكالتيللدولةسيفاباشايوسف"اتتةموهكذا:قلت

الحاصةومصاطهاالبطريركامةيفضلوقحبيشىبعضآل

الس!لمطةممثلينالمقدمينم؟أ،ومصاطهانفسهاالدولةعلى

الشرعية.

م

A
V

71"ءول!حط a"د

..-

!نتبق

،!ي++
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يحتحااله!فلا

الجبل8علىطارنينبكوني،لشعور!الموارنة

والعناية.العطفيطلبون،اليهولاجنين

الدين،!ردولالىالموارنة"

اللبنانيةللحقانقتزييفاتهيفضحبماالصلييالمؤرخيبدأوهنا

ني:لهنقرأاذ

ذا،العسافيةالامارةبزوالالموارنةحالوساء5-؟

(كذا)يسلطوأخذ(1)يهدوماعلى،سيفايوسفأبغضهم

وآلصيفاابئحكممنالموارنةونفر....الشيعةعليهم

انىءؤملين،الشوفبلادالىجنوبأأنظارمفحولوا،حمادة

.،المعنيينعرائهاأعندوالعنايةالعطفمجدوا

مهاجريئمنكثرأيشمرونبأ!مالموارنةيكنلمإذن:تلت

لهم،وحاميأعليهموصيأيكونمنالىأبدأيحتاجون،غرباء
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فأفي،،:لميةوالهالطف"عندهليلقوا،بالتبعيةلهنو!ةيف

لبناتجبلفيا)وارقةمكانةمنا،فلاونيدعيهما)ذن

ا؟،لهمالأساصىهـالوطن

كانالجنوبإلىنزوحمفان،همانيةجهةومنجمةمنهذا

..نرىسوفكماآخرلسبب

:قار،ا)!ملإ!كمالويمضي

في(قرقمازابئ)ين،-ة)االديئفخرالأميروحذا2-5

(هـتشارفي11)نفسهحاطوأ،ا)صسافيينالأمراءحذو،سياسته

أعيانمناطازنل7رأص3وءلى(اإ)الموارنةمنومدبريئ

.15"كسروان

الناريخية،اطقيقةيجافيالمؤلفمنا)حلامهذاإن:ت،ة

اولئكغيررجالهبينيد!الممنيالأميرأنقارثهيوهمأنهإذ

عادلاللبنمانيللؤرخنةرأاذ؟صحيحغيروهذا.ا،وارنة

توله:ا!م!اعيل

بينمنومعاونيهمستثاريها)دفيفخرالأميراختار"

ا!بنانية،الفساتج!يعمن،الاخنصهاصأصحاب،لlالر"

مسفير؟دولةرجل4اتعلىالدلالة،هذابصرفهنيفكان

وأبو،المسلانشليومصطفى،كيوانالحاج:ب!لمنمفكان
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لادروأبوحبهشظحاهر

.(38)،الموارز4

إلحازتوايراهيمصانيوأبو،

اقامةصلجيلفي!ذكانالممنيالاءيرفانعجبولا:فلت

الأمر،لهاوالتهصباطاففيةباالأخذعنتترفعحديثةدولا

عسافآلأثالمنالغرباءالأعراءخلدفييدرإالذي

.موغيرالتركمانيين

الدكتوربهجاءمانذكرمنأنلناتاصةلاأنهذرىوهنا

قصةأن(كذا)يبدو،:هو،قولمن،اطاثمية،فيكمال

في،بلونةفيوافامتهكسروانإلىالديئفضر(كذا)لجوه

وضعتمتأخرةأمطورة؟040أو1584بيناطازنل1ص

.،المارونيةالأسرةهذهعلىالأصيرءطف(11)لتفسير

الففهللص!احبوالاعتراف،العلمحقمنكان؟ل:قلت

فيالأسطورةهذءروجقدالصلييكمالكونلاأن،برفضله

والمربية،الانكليزيةنسختيه"فيالحديثلبنانآريخ":كنابه

منوهو،القممةتاكانحتلاقيفوتهأنالممقولفيرمن)ة

فيوتعهق،الطائفيلبنان"لبنان"تاريخدراسةكلعكف

الأزمنة،تاريخ،كتابفيوخاصةد.اثقهمملىالاطلاع

لدومحهأ.

لجوءقصةأنيبدو5:ولالةكلهنادصرفهوذلكومع

(6)ترفهميصيةأضواه-81ث
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ث!مايرثندىبى،ث!كا!!صيمااميهههماذ3!صاي؟!هح

14ميى؟ري،كاأ؟ا+ثبمحمبرا!-برع+""س-ول

!فى!جهع،+و!ث!يهم؟عئب!اك!ماثتا،ء-ر

!يمو-!ضبولا"عع+ثتم!+"ا!لأ81ثىخمى"

كا-يش*صثرءكما5أ!ثتي!بر!:!ع*fع:

ا-ضؤ!ءع!هبما"جىيى؟جلأبر!ك2:،6بىا313+،

131!+ثتم+رلأط3،،قيبىكيص6.يي!6!يق!يجش!

؟ص:كاابهى!م+*جممكأبهيماا3قيلآ3-8بى3ي

+يع+ر05ط،ذيمي!2؟.محريع!كا6+عاكما8.

ثيكل!بنبى-كاقئ+ر7لأ5،""كليى،اعثاكاكر!

!fا!ام؟!ح"!بهركب13قيبىrا!وثص3ذ

-عيخى(1)!كقي"ا3ععقي(برا)كاع!ني!ا1(إعييالا

3ثحصزماوخمتعماقي5!كح؟*:"6قي1313+،

ري!رحيثر3كبكاكاض5*عتهي111

اء*كصكاثصكأكانر!5-ةرن!حألثيحثهيحيماءا!شح-كا

يتيكل!؟3قييبنم!ا!اقيذيهص؟كا+5ابهبمسع17!ميث!،

"30،1لىبر!كصكا3،5حمصا+كا!بركابن،!!-يتم

كب8ثبم9!جبمثبماعحى2؟"حا+يخيما!هيم11

!!13قيأمكاكرا!جا،!,عr؟"؟عجماسءأإع!"ي
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فيمليمانالسلطاننا!سلعلى(39)الصددبهذاللدوكليماب،ء

يمارط!د"ألاوأن....ه:طرابلسملتزميالىمرسوم

وكذلك،كشائسهمكرعرموان،زواجمولادينهمفيالنضارى

أحدلاان،:طرابلسلتاضي(صلطاني)مايونيأعزجاء

الهطريركية،أمورفيقنوبيندديرالموارنةطائة"بطركمارض

ويمضي".الهناديل-!اعوالمةهـرديئصنوبضبقمعفيأنهدل

ومكارمه؟لمعبهفكافأه،ءؤسىركالبطوأما،:ةانهالدوءيى

."اهاهدنقريةءلىا)حانوت""ر:لمددرب"(ساطإن91)رصله

تأإلاالمملييالمؤرخبهبماءمايقرأوهوالمرهيسعولا

"ت.ءةلءلىاطديثا)ؤرخليطلعألمعجه-!:يثساءل

عليهتسيرحينالاسلاميالحكمعدلثلام)1،الحقائق
رلى،ا؟وأمثالهسليمانادلمطانكح!وصةيدةالرثالحكومات

...عنهاوتغافلعالمي!ااطلعلقد

الديئفخرالأميرعنقولهلهلنة!أبل،فقطهذاوليس

امملايىكانأنهاطةجقةأنمع،الدرزيللامير،:الثانيالممني

دينأالمسلين،!دروزأميرآكاونهمع،المل!بوسنيالعقيذ

المماصريئ،المؤرخين،*هففيواضحوهذا.مذهبأوالموحديئ

.،الدروزالأمراءوليسالدروزهـأمراءالمعنيين

توسكاف!افيوهوالأميرمعحدثمابطضوهاك

منالأمراهأحدجاءالوقتذلكوفي...هبايطاليا
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الأهير،عندكانالذ!،الديئ!صرالشيخالى(التوصكاف!ن)

للصلاةمكانأعاملونمك!ناالدوكالقد-أخبروا:لهوتال

ص!دأللأهيرجاهثم،صحةلذلكليسفقالاالجاءعمثل

وهملتم(جاعة)جملةتصلونمك!نا:حمعنالةد:وقالوا

نصليانناصحيح:الأميرفقال،ذنةLمكانأفصوصيأوله

.أ8.)،"صوصيمحلفيليسولكن

الأمير:شتيةكلالصارحةالأنحرىالأدلةومن

فيالقلمتين،حريمهروضع....،الزو%اتبتمددأخذه-!1

.(4؟)،إلاواحدةيأخذمعهوا

الشرعبامتثالهي،"قيالمعنية6الدووهيألا2-5000

.!82)،ممئية

منس!هلا*)بولاسلاممنجاءالأوانك-اذوفية-3

باشاز!موحان(الامير)وأخبروهكتتذامصطفىجاء4

(اءارة)وأمريةل!بلوسبسنجقية(الامير)رعد...الوزير

qtr)،فير!ثلاالمجح

ممل(ني!دلافخرابئ)عليالأميرصلىا)معروبمد4-5

.(44)"عنجريئجموع

الاعئافةفالىاضافبولالىىطورت"بولاسلام*الكلة"هط.

.اسنبرلالىرأخيرأ

-804-

http://www.al-maktabeh.com



،ءوبقولهنأخذأنالصلييكماليريديهذاكلأفبعد

ا؟آالموحديئمذهبكلمسينكانواالمعنيينانمعهفنعتقد

وهذا،السنةأهلمذاهبمملن!لو،ص!يطكانوانمم

ا!لذهبينقصولا،اسلامهمعلىثرفأيزيدملا،ذاتهبحد

التزامفالاسلام،الاسلامإلىبانكسابهم،فخركلفخرأغيرم

...الاجتهادالىانماءوالمذب؟لمقيدة

وثدعبأكنيسة،الموارنةيأمنأنعجبمنفهلن9وا

ايضأالسنيا،حلمسليمان!سلطانأمجزاكماالسنيالمسلمللامير

يكنالم؟الحنيف،حر!ئلا8لأوا.رأصعا!صهنيوالممثل

الشرعوادار!محكمهمفيالمتبمينالمسلينهولاءمنالعسافيون

السمح؟يمال"ال.ا

قوله:لهنقرأماأغربومن

)؟ا(الدعامةإلىبحاجة!دينفخرالأصلميروكان3-5

!صرقةوا!!الدروزانذلك.الموارنةلهأمنم،التيالقوية

.ء1،جانبإلىواحدأ

اليتايطلب،هذ*دعواهالصليي"كطلوليدعم:قلت

فىثا.نرىفماذا،(6rو21):صالحالدي"الىنرجعأن

وصلتفهما5:الواحدباطرفللخالديجاءماهالث
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(البلادوأعيانالأعراهإلىالدينفضرالأميرمن)المكانيب

الشيخممهماوتو%4،بالجواباتالكاوروابنعدسونابئعاد

للامير(ا4)كانلانه،الثوفاعيانمن"*فيفعبدابنيزبلق

ووضعهجنبلاعلالشيخخصمهمنهف!ذاو...إ"صان،عليه

.(21):ص،ءموص(الشقيفقلعةفي

من،رعاياه"دAالاميرانصافمنكئرأعلىءذايدلفهل

)؟اليهلاصسانوا.7تررجل

أحمدحافظتحققفلا:فيهامافدونك(36):صنيأها

فياستمر،برجالهالباروكفيمعنبنيوزسالاميرج!دوسباشا

منهمالذيئ،الثوفلأءليكاتبوصار،برجالهالياسقب

القلعةفيمحبوسأكانالذي،جنبلاطالشيخ(محاسيب)هوا

"افظعليهموخلع،وقابلهبمضهماليهفراح(الشقيفقلعة)

.15،م!اتلةبلاقراياهمالىوعادواخلمأ؟ثلمأحد

،الممتازمؤرخت-امي!وتمنأنكيفأرأيت،ن6وا

وطنيةأذلاءقيقةني،الي!ونوا،الديئر!فللاميرخصومأ

الدخيل،تدءواقدبهضأصنهمانحق،أنفسهمالامراءن!

قراهمالىوعادوامفالحلعوتقبلوا،باشاأحدحافظ

؟،مقاتلبلا

لهيصور.كانامالعبارةالم!س"جد"فهم"منالمؤرخلكن
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...كنبماف!نبالوم

قاعدةالشوفففي5:قائهسردهفيالدكنورويمضي

نيأصلم..فريقينمنقسمين(اذ-اكأالدروزكان،ممنل2

رأص!موك!،القيسيونالدروزفكان،المقووالجردالهدب

،ايمنيوناالدروزكان،بللاميرأنصارأ،التنخيونهـبحترل1

.15،اخصامه،الشويفاتاعراءراص3ومملي

جميمهماطبنانيينتشملفكانتفيسويمنةضيةأما:فلت

ءؤلاءالتنونحيين،منالزعامةانتقلتولما؟التنونحيينعهدفي

بينقاثمةاطزبيةتلكاستمرت،المعنيينوانسبائهمأصهارمإلى

تأيريدكماوحدهمالدروزمنلا،اللبناف!نمنالفريقين

مسلين،اللبنانيينسعبينكانتبرل،الصلييكماليومتا

طواثفهمتنوعكلومسيحيين،الفقهيةمذاهبهمانحتلافمملى

ألتنوخي،:يحكمانالامراءمنأيكلكاناعانز،بىاالطقسمة

ل2و،ايركماناالعسافييناليهممتضافأ،المعنياما؟رسلانيام

وأصهار!م.المعنيينأنسباءالسنيينفالشهابيينgدالأكراعيفا

ويمنقيسبشأنكمالالاستاذبهيتميزالذيوالثناقض

"ؤلاه!ينالتوازقموفففيهيتخذونالموارن!أنوادعائه

دعما(24)اطاشيةفينفسه"وأوردهممايتضح،وأولئك

يلي:هاوهو،لادعاثه
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و"اريخ(مخطوطأيزاللااسباع!ابئ!ريخمنيتفمح"

-وادثفياطلانءة،كم-4)الدمشةيى,-LJطولونابئ

لىقامتافروبان،(1964-1962القاهرةالزحات

محاولاأثرعلىواليمنيةاهيسيةيثينواطردواقئالفرب

فيفىبحترل2مكانا)يمنيينالثويفات"أمراءإحلالفيينالع!

نا(كذا)ويبدو،؟517م،ـهبهدالمةاطقهذهزعامة

الديئ،فخرإلىالثلاثالمناطلمقهذهبتلزيمآأخيرا!بقالمثمازبين

-!مهافيالثودفاتامراءفثلاتفحبعدما،الشوتأمير

.8م4الهضررينمناوأةبسبب

الكلامذا5ايراد.فيمؤرخنا!ذحن!ملامن:قلت

يلي:ما

مخطوطأ(يزاللاالذي)التاريخبحاص،طابصابئان-1

"ساطانفيهاانتمرالتي،دارقمرجمعركةقبلافهتوفاه.قد

،الثامءلىالمماليكسلاط-!ن2خركلالأولسليم،العثماني

19!ملييفانيتضحءذاومن.1ه؟6سنة،الغرريقانمهمو.

.مو%روأليسبمااستشهد

الزمانحوادثفياوونمفاكهة"كتابفيليس-2

Iftlyالقاه!ةبج!زنب(الدمشؤالصالحيطولونفي)

عنفضه،لبنانجبل5أو،لبنان"عنشيء،؟964و

:قالحيث"واحدةمرةسوى،ويمنفيس8يذكرلمأنه
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الولد4يختاوزئةكانتعثعرةآسعالاثنينيوموفي"

دصشق"اراتمنالشباب"والدهعزم؟هاثلمةوكانت

دمث!ق!ررةوداروا....الصاطه4منونزلوا....وضواحيها

(عراك)أهلهاوبين(المفبماب)بينهمفوقعالجابيةبابعلى

،وبينهمامنيمنيةافىارةهذهوأهل،قيسيةارفةمنفيأنبسبب

.15(54)"...يخةىلاءلمالعداوة

ء،876صنةالأولى"ادى99الاثنينلرم:الهاده*رآررخ

.1519سنة2كالاثفينيوم

r-!الديئفؤرالأميرولادةقبلقد"توفيالمؤرخينى

منة.ستينمنيقرببماالئاني

ابئ)العالتنهيأفىنمتعدالثلاثةالمؤرنحينهؤلاءأيفملى

مملىام(طولونفيعدالدينخس)الدمشةيكلام(سباط

!3(الصليجمأكماللدكتورا)الجاصيالبيروتي

مماوالذمشقيللعاليهيجاءاأرادبذكارهماذاثم"كرى

فخردولةفيا!لوارنة5:النبذةلموضوعبصصلمة8لا"ئمت

ا!،الدين

الاغراقإلايأبىبلامالاعمنالقدر!ذايكتفيلاوهو

:فيقولفيه

وقتحئذ،جذقدالدمينفتران(كذا)ويهدو4-5
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يأ)(كذا)الدرزالمناطقفيعركزهتقويةفيرك!بم

إلىالتروحكلالموارفة(ا؟)انصار.يشجعفأخذ(الجنوبية

.،المناطقهذ.

"النزوحعلىا!لوارنةأنصارهيشجعفأتفى8قولهأما:قلت

ءارتالحقيقةيذكرأنبهالأحرىوكان،آخرإحامففيه

رعايحا:يشجعاخد5:أنهوهي،تموثولاؤفطيةبدون

الفلاحةفيلتعمكاجنوبأالنزوحعلىالموارفة

.1al)ؤالزراعة

:الصددبهذاVolnلأس!الفرنسيالرصالةيقولهماودونك

ويلاحظ...يالتعتيريميث!ون،زواعاالموارنةكان"

ليمملحتىغيرهممنكرهـ!أفلكانوافيهمالكثيرينان

."الهنيحدالىالعيشنيكقتيرهم

اللبناني:المؤرخاحماعيلعارلفيهميقولهمادونككذلكو

جعلهمسماوهدا.....الزراعةفييمملونكانوام!ا"

فيالحنوبليعصراالدئالى!رالاميرمنبنشجيعينزحون

الجنوبي،ن،تلببنماكان،هذا...وزراعتهاC#jالافلاحة

مكاتكان،التيمواديإلىومنهاصيداالىالمقمنالممتد

وزراعتهاالمتسعةأر)ضيمفلاحةيؤمنواأنمنأعجزالدروز

جملهمالذي،الأعر(القتالوخاصة)الامارةيث!رونلانشفالهم
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ايضارضوااعراءمانحكل؟الشمالمنالنازحينمنهميقبكن

زض!ئهم،جالثطلمنالنازح!النصارىاولنكياممتخدام

و!كوامة،رم!لاوأمانة،حكوميةمراكزفي،الكتابةمن

اتخذأنالأميرلبثمابل،فقطءذاوليس...الأملاكعلى

امبنانية،الفئاترجالاحثربينمنومعاوؤيهمستشاريه

دولة،رجلبهيقومماكأحسن،ذلكفيصس!ائرأ،كفاءة

الحصرلاالمثالسبلمملي،بينممنلهفبهان،مستنيرعبقري

يونسظاهروأبر،المسلان،شليومصطفىكيوانالحاج

.(47"،ارنة(واالحازنهمبراوا،صافيبووأ،در!لوأبو،حبيش

وترفعوحدوتIوطنيةالأميرسياسة،كانتإذن:قلت"

ا!!دونأمامابالصالح"ت!إذكانت،وفلهية،1الطائفيةعن

نحطتهكانتفقدعهبولا،تلكأو9طائفةاهذهإلىنظر

منواحدمس!لمتوىمملىاللبنانيينجميعفيها!حون،دولةنحلق

العدالة.

...مثلهمت!ونواإانفكشبلاا:قلت"

قوله:لمؤرتانقرأثم

جما-4ماالوفاءمنالهوارفةفيالاميرووجد...ه

دولافي5:بقولهالدوكليوصفيا8...هففملةرمنا:ي!ث3

)كذا(المرسلنهواوله!د...النصارىاراسارتةعالدقفخر
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،لبنانجبلفي(كذا)السئكتة،!وأخذواالفرنعبلايبن

وخداسطوكواخهه،نصارى!نواعسإكوةغالبلكن
.51،48)،موارنة

"ينتظرمانثركليعملالعظيمالأهيرنرى:!وهكذاقلت

المحدل7ياتمن،الاصلأيىلهثرعكلرسير،حاكمكلمن

غالهيةفيتخذ،تفربقولاتمييزدون،رعاياهبينو؟لمساول!

الاجانب،المركزقةمنوغيرم-(اللبنانيين)النصارىمنمسكره

احاعيل.عادليحدننا!

لانه،ودرلنهللاميرالفضركلالفخر،ءذاوفي:وقلت

اطكاميطالبالذي،الاسلاهيالشرعمقتضىكلساربذ!

؟،للذميين،المعام!ةوبن،الناسيحاالعدك!لثمرالمسلين

نك!لو،!طوائفبينتمييزوبدون،كانواظ!حالنممارىوبينم

التسامحذلدبأتهالقارييشط!ن9إلامالكالاستاذيأبى

كاتإنما،النمهمارىجميع،النصارىهعالتلقاثي،الطبي!ى
يقولهمابدليل؟صحيحغيروهذا،الموارنةكل!قصورأ

مواوتد):وهو،لهأوردله!هالذيالكلامبعدالدوكلي

لبنان،6%بلفيال!كعةوأخذوا،الافرزجبلادمن(المرصلون)

وحواخيه،نصارىكانوا(الأهير)عساكرهغالبلكون

.(84)رنةمواكانواوخدامه

جمي!عكشمكةحم!سلاي!ينفصرالأميرسياصة%قنكان!ت
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.غيرمدونالموارنةكلوقتمرولا،النصارى

اهخوكان":السلإ!الدحتوراطديثمؤرنح!اويقول

نشاطفقوي...ازدا!قدالاثناههذهفي،؟لموارنةرومية

."الثرقبلادفيهمواليسوجهوغيرالفرنسيسكانمنالمرسلين

السياعةتلكانكل7نحربرهانالقولتاوني:فلت

بدليل،المواطنينفقطلتشملتكنلمالنصارىهعالسمحة

،اذن،ءجبفلا"الشرقفيقويقدالمرسليننشاطان"

وما،الاثنانفدلل،؟لسلطاناقتدىقدالأميريكونأن

ني.الماولالاسلاصيهبالثصعتمسكهمامملى،وفعلأحقأالقويان

أو.كانوأأ!ثرقيين،النصارىومنهمالناسجيعإلىنظرته

تفريقلاموارنةغيرأوموارنة،أجانبأووطنيين،غربيين

تمييز.ولا

فيهيوغلبلالتمومنالحدهذاعندمؤرخنايقفولا

قوله:لهلنقرأحق

...الدينفخرالأمير!سياصةروميةأحبار"وارآح،-6

؟608عامشمالذيالتحالفذلكبالاصلميرالفافكانثقةنيوزاد

.ء1،بوع!كانيهأعراء،مدتشيآلوبينبينه

لسياسةررميةأحبماريرتاحأنفيالبتةغرابةلا:قلت
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في،منهممدتشيل1ومع،لبنانفيالنصارىهع،الامير

منهيبتفونلا،3اتفاثردممهعقدواالذينوهم.توسبهانية

جمهور:"بفتأكركانت،المثمرقفيتجاريةأرباحجنيمنأكثر

قدوانماكان،تحالف5الأ!سملافييكنلمإذن.البندفية

عليهما،هد.فتفالأءدفيتتدخلانمنهمااحترامأوذلكسريى

صاحب،السلطانمعا،صالحذاتالكبرىالاوروبيةالدول

جاءبراذلكصحةيكشفماك15و.ذاكإذوا)طولاطول

احماعيل:لعادلبشأ!ا

يخافممواان،بابطالياؤوسكا،ية،حكامصدتشيآلشاء"

،الأر؟حمنجزءأمنهمورنتزءوا،البندقيةحوريةتجار

أولأفشلوام!ناغير،ا،!ثرقفيقيارتيءنيجنو!اكانواالتي

.(49)وقبرصحلبفيبولادجانالباشاكلو"نيأ

لصفأر8016عامفيءادأنإلالاولا!نفردرنازدكانؤما"

4!تعهد،اتفاقامعهوعقد،الدينفخرالاميرإلىموفدآ

مرانيءفيباكمونالتجاري4رزا!سوبلاصطولبالطحالامير

بماالاميرحكومتهتمدبأن،فرديناندممثلتعهدكما،لبنان

فييعاونونه،تقنيينل،%روعسكريةأعتدةمن4الييحتاج

.(5")"اليهاوما،المدافعاصمخدام

مجردإنمماكان،ألمزعوم،التحالف"اننتبينوهكذا

...أتلولاأفىلالمجاركطاتفاق
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في:.ولهأيضأالمهملييللسيدلنقرأواننا

اضطر،حيالدينفخرالاميركلالاحوالوتقلبت7-8

.15،؟613عامابطالماإلىوالهرب،الامارةعنا!عخليالى

كمالالمؤرخ!-د-"أيحهلهالاالتي،واطقيقة:قلت"

إلىبهـ-،عهدبلالامارةعنيتخللمأنههي،نفسهالمهمليي

إلىالموقتةهجرقمن،يمودريما،يونسوأخيهالوالدةالست

خطتهتنفيذويست!مل،الوطنإلى،توصمحاف"نيأمدفانه

الممدمة.

:الصددبهذاللدوكليجاء؟ةذلكومصداق"

الوالدةوالستيونسالاميرأخاهجعالديننجخرانثم،

ذ!نميكونواوأوساهم،الحازنوبيتالشوفومشماخ

دثودميصواولا،ألتركيدمنبلادمورلصونوا،واحد

.15(5؟"،بلاطجانافيجماعةفيصارمابهميحريلئلا

خمسبعدبلادهإلى-وربح5:ليةولكالالدكتورعادثم

ميفايوعففحارب،جديدمندتماظمأمرهراخذسنوات

علىواستولى(الاميرغيابأثناءالمج!دعلىالتعديفيلماديهأ

.؟62؟عامبشريجبةصلىغ16اAعاموالبترونجبيلبلاد

البرمقالاكبرالحزءسمطرتتل!مثحنىالتوععنيواستر

-95--

http://www.al-maktabeh.com



.15،الشامي

انماكان،تمالذيالعملأن:هناالملاحظةوتجدر:قلت"

خلقفي"طتهو"حسن،طموحهدم!بو،الأءيرعبقريةبفضل

،تدبيره!نذلكلهتموقد،المرىالثرقييدولةأول

تسامحه.وكهيروطفلمتهوصدق،!سماصتوسلامة

قاثه:يردفالمهملب!كمالاذالاشمؤرختاولكن

فيهاانتهىير!ثب"بةعلىالدينوباصكيلاءفخر8-5

وأبناءكنيستمتجاهسوءتصرفهمبعدمابلغ،المقدءينعهد

.هأ،يطاقلاحدآطاثفتهم

الدكتورانفسلى،ثميهءلىدلإنالقولوهذا:قلت

طدصةيتفرغأنيجبكانالمقدمينحكمانيعتهب19صليي

،مفولغيرمنهوهذا.،الطائفةوأبناءالكندسة"مم!الح

حل،!لك،فبلومصالىوالشعبومصالحهاالدولةهناك؟ن

الكنيسة،أربابأنفيهشكلاومما،وأبنائ!لمورجالهاالكنيسة

مك!حتااأجلمن،الزمةيةالادارةأمرفييتدخلونإنماكانوا

ضدالمقدهونيضه،المثسرفالموقفذلكفكان؟والةصاط

يذكر،وكلنالذانعجبوهل.فملواأن!حو،التماويذلك

9لمادكماوالتسلطالاكليروسحب8طحأالصلييكمالعداما

بعد،فيما،ا!بئانيينالأدباءكبيراستنكره1الذيالحدالهفيه
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وحليفهالأكليروسكلا)ةح!يةا)ةورةتلكليهـ-،كازتحق

خبلوجبرانا)شدياقفارسأصد،بهما،"عنيت"الاقطاع
"نحليلوبقصةعليهم152الفارياقابحملالتنويهوي!كفينا؟جبران

153)نلجبرا،الكافر

مفضوحة،دعامنءؤرتنايضمندهماممليولابرهات

آلإلىأفمفتانفا...،:الكلامقلكبعد،التاليقوله

طائفتهم،،تجاهاتبموا!،...بشريوجب"ببلبرلاداطازن

قمزيزعلىفسهروا،قبا!محبيشل2اؤمهاام)ا"السياصة

بشئةيرن!ملاوالماديةمصالحهم(كدا)وخدمةالموارنةشأن

.ء1،الوممائل(كذا)

الدعاوةرائحةا)كلامهذامن،دثبمهلاساذجفأيه:قلت

شتى،إلىتليحأولورا-ثأكللالس!لميدقيثم؟االممقوتة

االهالهذافيوغيرهمالحازنل1استضدمها"،التيالوسائل

لهممدحهأناللببيدرك،يفمللمانهمنبالرغم،ولكن

...تنديدآجاءبهموتنوول،ذ"مأجاء

!ث!ابهكحهل!ق!شصلصثلأقىدني!

(7)توضيحيةأضوإه-97-
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الما!ثرالفضهل

الموارنة،ومنهم،جيعهماللبنانيونكان

قيسييناويمنيينا-إ،\v؟؟حقى

اهر"وديركسروانعلىالسيطرة،

في:لهنقرأوهنا

336؟،أءيدتعامالديئفخرحكموباننهاه...،-1

عليو"عين،طرابلسو"لاةإلىلبنانجبلمنالثعاليةالمناطق

الدرزيهالمناطىممليهـمكنرمأ،الثوفأمراءمنالدينعلم

ى-،الامارةالدبنعمابنهفلمأنوء،...وكسروان(كذا)

بجميعالاصرةكلفقصى،نيمي%ونهلا"بحترل7كلانقمى

.ء01،أفرادها

المناطقكلملتزمأالدينعلمابئ8"عين:وقولهةقلت
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أهليكنلم،اذنفيرنحيص1ط""ليسفيه،وانوكاس!الدرزية

منقسميناكانوبل،بضةالبت،لطانفيةبا8نوةر!*يلالعهدلكذ

أوالمذهبأوالدينإلىزظرمادون،وقيسيةيمني!الى

الطإثفبة.

كليف!يلاالددنءلمابئن!ع":بقولأنعليهكانلذلك

حئالارررةىف!ستانوما...وكسرواقواقئالثوف

"يلحقهمبذلكانهمنهتوهأ،الةيسيةمنمينالتوتءلىانقض

.،ا)لمقيسيينبالمعنيين

:ليقوليمضينرا.بل،عليهنأخذهمافةطهذالي!

ومجنن()قيسيالطرفينبينالداميةطداهاتالاصواستمرت،

وعلى،المدةهذهطولالموارنةوكان،سنةوثلاثيناربعأ

القيسي،الفريق"يم!افل!ونحبيشل2والحازنآلرأمهم

.15،الدينفترآلإلىالاهارةتهودأنني2ملين

نأإلا"الحديثالصلييالمؤرخيأبىأيضأوهف،:قلت"

ذكركما،لموارنةا5كرفيذ،ئفيةالطا،بمينالامورإلىيفظر

فيسيبينيكونانيمدولاالامرأنمع،الدروزقبلمن

تكنفم،قيسيينالحازنوآل"بيشل2كانوقد؟ويمني

يرمنا،أنأرادكما،"مساندة"النزاعني!نالقيس"مشاركتهم

واذا،"القيسيين"إلىازخمائهمبحكمفعليةم!ئصاركةكانتبل
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كانوا(المعت!يين)فلأ!ما"عنيينالامراءعودةأئلوافدكانوا

اللبنانيين.رينيحكممنخير

في:لهنقرأكذلك

بمد،صالةلميسب4(كذا)الدروززعامةوتسقم،-2

الشوفنيواستقر،يونسبنملحم"أخهافي"،الديئفخر

.1658،15عاموفاتهحقالدفيعلمآليةاهض"

عهبعد،تسقمقديونسبئملحمالأميرانبل:قلت

زعامة،لاجميعمماالبنانيينمنالقيسيين،زعامةالديئفخرالأمير

وأمذهبأوديئأقيإلىمنهنظرا-ءدون،و،دمالدروز

إليها.ينتسبونطائفة

ئدأا،يمفيا،ستبدمؤرنحةاانكهفيتبيناذ!هو

:فيةولحقأ،البتبضه4اطانفيةاالروحتغذيةفي،متعهدأ

(كذا)بالدروز"لهزيمةافأوقعأحمدهـالأميرابنهبمدهوقام"

.51،الامارةكل(21)ستولى،وا6639ماعوترلمهيرنحارج،اليمنية

بعدهوقام5:يقولأنالصلييبكالالأحرىوكان:قلت

الامارةواستعاد،اليمنية،نيالهزيمةفأوقعأحدالأميرابئه

والدليل:.الوراثةم!كيلهكانتالتي،الثمرعيةابساطة"بل

الامارةبعودة،نفسههويقولكا،تمانعلمالعثمانيةالدولةأن"
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-،.،-

!+كىع؟صيا-"؟!!بر!يىا313+)هلا1

كر3:"بضاء(13ا!ير)خاكب5ا!ص*ءاابم3عحيابى...

!ط!تمف3ء3،،1شااج3+3كب3!؟جمج503بن

(حم!اكهـ583)+اكا-!!!حغلهر3؟ع+(ا-اثهـ)

ص:اع!ع،!لمتوحم!كبم،شغكجام"وكا!ثبهيهـم

كاكفخ6اكاصر!"*ا.

يمتي،كا+.كص!+!ي-ي!!ثبر؟(أأ)بر!ع13+عا

،!كلأابى"!تمش!اؤع)-13+ءاث!كصعث!ابىثبما،مش!اك!

!بم61م،اكي(ثلإا-إأمثهىا)*بهيما3اايم!رقي

لمئح!ي(لملإكرويهنهـ،،!شسهريتر!بى-بهسمفىثص)

%!3،ص:،وكا!كفىم1713!ث،ثتم!15ثميم5+ا+631

ص:!أبى3*31،حميبنثيلايي-فىبى*ر

%+13ا!+قيس5ا!!!ث-*!اك!؟جمخج"*ا.

،م+!5بى-ش،+!كأخخف32اكاكيزأ!ثخصع!مقي،ير

لأكيجمى%ءl؟مكاصلأاكي،!وكا*8ء*؟3اكاحبر!يءثس!

بىايبمثصا3الإتمأمءكحرا!"كاماايىيبما333"(53ا)

د-،ع5!كم18*13؟مأفىمي،+!13؟عا،ركابهبماما

قيكاس!؟!الإلمتممقي13عكلير:

أم"مثص،!!كي؟مب!كشجت.
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:يقول)ذءؤرخناتناقضكلTنح;دليهوهاك

نوع!لمتياطازنآلكانألذي،ذاتهالوفتوفي،-،

،الجنوبإلىالمناطقكانت،كسروانمنةيع!شلاالانحا.فيه

مهنمر)،لا!مث)امنالنازحينالمسيحيينمنفخمةأعدادآتستقبل

.،الظهيالداخلمنأو(الموارنةدمض

أ

w

+ثر-لإذأaطbبء+كا8

!تبق-

ثعثدين
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ع!ثصقاديلقضهلا

المشؤومالشهايالحكم

واقطاعية"مث!اركة8الث!هاييةالامارة"

بزبكابراهيميوسفالمؤرخ،يقالواطق،كفال!لقد

ا)!علييكالشاهالتي،الاهارةبهذهالتنديدنيالمتاعبتخفل

يزبكالاستاذلأنذلك."واقطاعيةىمثاركا5ا!أبيصفهاان

(541،المشؤومالشهابيا!ع2،:بقوله،ريخ!الخصتد

بمضعناصر.الى،الشؤم5هذانحللأنآجدالمفيدمنولمله

التالية:

حيدرالأمير؟حئئةالمشبوهةالمراجعبهضرة21-؟

اللبنانية.الامارةفياطاصباني

هو،لبنانفيمك!حلاكل"فبف!ثثابيأميرأولمقتل-2

غامضة.ظروفلط،(1707-1697)الاولبشيرالأمير
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سنةداراءين!*ر*فيالهروبةبناحي.حدأهنضفى-3

اب:يين،ا،كلى،"درالأميربزءامةالقيسيونةضى،يوم171؟

اطزبه4ؤإنتةمت،الديئعلمآلمنهرموثرأبيعودبزعامة

الفرضية.ذاتالزاؤفةاطنربيةمحلهالهسلةمل"صألاا&يا"ب"

الأمصيرأثياعكليلبنانفيالاقطاعاتتوزبحإءادة-4

كأ!يدأ،واقطاعيةمثلمركا4"لبناننيالحكمجملمما،الشهابي

.،وطائفيةاقطاعية،ليصبح

تية8الذااضالأءر،علىلأبنانينابينلا،ا،نازعاتبزثو-5

بذلكاو!دف،أيفعأأنفسهمالشمابيينبينئمانشوبل،ةحسب

وا)فف.الهحهماطأجلمنللح!موشهو!م،أد!نيتهمكل

نييف!اطلاو،علألضصاةفا،ءاف*ضلاالأمراهتماقب"-6

-دالوبإنه،ؤوافيعنهقالالذي،ملحمالأميربرمد،-فمه

لهخانصكم!تعاقبواالأمراء،الذيئبينالتقديريستحقالذي

.(55)،الم!نيينبعد

سياصيأمنقسه!نكانوامابعدضيأصغرللبنانييناانقسام-7

وقبلهم.الممنيينأيام

التباعددعتالتي،اليفهضةالسياسيةالطائفيةبروز-8

اللبنانيين.منالروحيةالفئاتمختلفبين

ممر،عزيز،باثاءلي!مدالثافيبشيرالإميرفىعالة-9

.لاتوالوالمصائبمنالبلادكلجرتهوما
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الملقبالثالثبثيالأمير،الرخيصبالعميل.ي!ا-؟.

كانحق...صداهاأبمدإلىةيف؟،طلاودفغه،ن!!طأبر،ب

.يس!ملامنكانما

فيهماتجدشتم،قا،ة،مية!نإلىالديئفصردولةثطز-11

المتمرفيةكانتحق،،الثثابياطكم"فيالمتمثل،الشؤم"

.ءالأبعادثةئناسنعماريحكموا8فهقامالتي

v%-كلالةضاءأبلمنالئببئتةلنوأيا!مالأجانبتحقيق

الأميروفاةأثرعلى،الدوكليقالكا"العادلةالمعنيةدولة،

رأسالدولة.علىويقومالامارةيرث،عقببدون،الممنيأحمد

!أبخهكحهش!لمقظضسلس!لأقظيني!

الاجنيأيضأ،وهو،صلطانJا-3؟المتمر.ف:الاجنياطاكم-؟*

والنعسة،وفرنةبريطا!ية:ا)ستالابمنبية-اطكومات3؟التصرفيعين

..أجانبومستعمرونكلهم8را!موع.ايطاليةأنحيرأثموبروسياو!روصية
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لتانيغتنجرآالفضولا

السهمحالاسلاميالحكماقزهدينيواقع

م!هاممية،ومكا"كنسهةامتيازات"

يدل،دهنوانهالنبذةهذها)معلإىالدكتورتتويجبحردان

آخر.بتحد"بقابلأنيستحق،تحذكل

مبررلالمحذفعلىشيءكلدلتإن8امتيازات،فكلة

..!حيح،ريخيمستندمنله

يدعم،المستندهذامهلإيرادعنالمؤلفعجزقدكان،،لما

عناطقيقةللكشفيتصدىالأسطرهذهكاتبن!ف،دعوا.به

.النحديلهذارففمهتدغمالتي،التاريخية

...يحزنوننيولاكنسيةامتيازاتلاان:هيواطقيقة

اطكمأقره،دينيواقعيقومكانأنهالأمرفيماكلبل

قلك:تفعهميلصودونك.القرآنيالشرعمملالقائمالاعلامي
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الافرنجم!حقيامبعد،المارونيةالكنيسة-كافت1

برومية6ارتبطتقد،ن،تلمناءأبمزبسضفي(9!ليببيمط)

المارونيالبطريركنثبيتأمر.وأصبحالغربنيالكثلكةعاص"

ب!لم.منوطأمنمعبفي

الأيوبيينيديأكلعنالبلادوأص!حرالافرنججلاهإإن-2

الدينيةالرابطةلتلكالتعرطىيةتضلم،آنيأوالمماليك،أولآ

اصهئحة.االاسلامبروحعه؟وذلكالكنيستينبين

r-الثمرحكل،أيضأهو،القاثمالهظني"الحكمجاءولما

حرية،مضهموالموازنة،جميعهملكصارىيتركرأيناه،نيالةر2

معالمارونيةالكنيسةءلاقةفبقيت،الدينيةبشؤونهمالقيام

قبه.عليهماكانتpرومية

نإ،الموارنةأبلمنالسلطانمعفرنسةتدنحلأما-4

الفرنسيالملكبينالةا*ةالصداقةيكمكانف!قا،الحبرصح

الهحماني.والسلطان

امتيازاتلوجودهصهحةلاأنتبيانهسبقعايتفمحوهكذا

يوهنا.أن9!لإ!كالث،أكا،للوارنة،كنسبة

وأص،المزعومة،الكنسيةالامتيازات"حيثمنتا

إنما،بهاالقانل،لأنباطلةأيفمأفمي،السياميةالمكانة"دعوى

:القولطويلوهوبزمنبمدفيماإلاقيامهيثئتإلىأمر،لميسندها

نيالحكمتو!!ي،الهئتنصرونالشهابيوناخدانوما"
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للوارنة،أصبححتى،عشرالثامنالقرنمنين،-كاالنعهمف

.8دةفرسياسيةمكانة،مسهجيةكطائفة

ا؟هرا.بعضتنصرلأنمرفوضالقولوهذا:قلت

عشرالتاسحالقرنمنانيالةالنصففيإلائمرت!ابيينالشم

.(.6)منفاهني؟850سنةبثيرالاميروفاةبعدأي

243):بالصفحةادتجدالمؤرخصاحبنااسثشهادإنثم

صحيحأ،ليس،1959سنةنيالجديدةالطجمعةةولنيكتابمن

ذلك.عنالصةحةنيثيءلالأن

للقاركطهآركين،ادكاشفةالأضواءمنالقدر!ذاولنكتف

ولمحريفاتونفمليلات.تثهمويهاتمنالفملفي،ءيتبينأنللبيبا

ضا!نب!ألثا،
*،؟ملإفى"كا!ا1ا!صصصطو!ااأل!!%

ثرأؤترمرقييأيخماييصس!
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بثشلتاالقضلا

الماروفيوالاكلإوسالثورة

الفلوحين"و!ؤرباهانمقاميات"

بقوله:النبذةهذهالعهملييالدكاتوريبدا

يخهبشيرجد*4081ابزارهـء!ام"توفيفلا....ه-1

.،أربا!اكلوالقضاء،الدرزيةالزعاماتتحطبم

،الذكطالثانيالشهابيبشير2الأميرهذاانذلكومعنى:قلت

كشئرقد،اطكمإلىالوصولسبيلفييوسفالأميركهنحان

،الامارةعرشتسغمهنيالسهبهني؟كانتلقوةالغدرعنأنياب

الجميل.ن!رانأمنهذا5وكان،الحكمأزثةكلوالعبض

لكالالتاليالقولالشانن،منالموقفتائبحمم!أدذوليس

،.عومأ،لبنانجبل(،فيا؟)المسيحونوكان":نفسهالصليي

يهلا،،هنصصتهس!يافيلأميرانويدير،صخابشكلبينهممننةرالمواو
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هوبل،التاريخمنةيهلهسندلاأيضأا)ةولوهذا:قلت

المملييالمورخيةسرف*!فوإلا؟وصصبوالفميةالتغطية

منبازاءوأبتيوسفالاميرعهأبةاءمعالأميرلأعااطديث

)؟أيفمأالمسيحيينمنبازوأبناءدمأء،كانوا3الموارنة

كانإذاونحاصة؟و"يعه"يعيالغرطىواكن....ادلى

،النعراتةر!مإ،الأيامهذهفي،به19لمساحومن،منهالمقصود

الاحتكاراتشلاةإشباعفيصبيلالفتنةإيقا!لالاحقاد،ووبمث

ت،ريين.الاصوسياسةالامبريالية

قوله:آنيةلهونقرأ

عدجيوشاحتلتحقذلكعلىل،طاواسترت،-2

مع(كذا)لتعاونبا8321عام(لبنانفيها؟ا)الشامبلادءلي

8.عاممنمطاطروجكلأبيرتثم،بشيرالامير tنأبعد؟

كلالتخليبشيرالاميرفأرغم،صرAافيال!برىالدولتدخلت

.15،ىالمنةإلىوأرسلالامارةعن(صحيحهذا)

؟،4شيرالاميرمعبالتعاون..،قولهفلنلاحظ:قلت

انهنيالمتمثلوفضانحهالاميرذلكممايبيسرأنبهأرادإذ

كاتالذي،الاجنيسيدهنحدمةإلىومضطرأ،عيهكان

كال.ويتابع..؟82؟عامفيلايةالوالىالاميرعادقد،بفضله

التاليالعامنيوثامت،:فيةولمشوهةللحقانقصدهالصليي
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المناطقفيوالدروزالموارفةبهاالداميةالاصطداماتأولى

الامارةمملىالقخماءفيمجالالاصطداماتهذ.،-ففسحتالجثوبية

.،المباشرالعمانيالحكمتحتلبنانجبلووضع،الشهابية

مؤرنحناسكوتلاحظقدءكطالقاري!ونأنبدولا:قلت

لأتمقصودمنهاذ-ءو،المالطيبشيرالاميرخلفذكرعن

ا؟ميروهو،سلفلأسواخلتالأم!وابللكيدئرأن!يدلا

حقالتعصبفيهتجسئمالذي،،طحين"بأبيالملقبالثالثبشير

وانكليزعثمانبين،منالأجازبكانالتن،الهاويةالىبالبلاددفع

لقاهإكلaكروأطوء!نونويتما،مسواويجاونمساووفرنسيس

مبيتة.لغاياتفيهالبنان

الاضطهاداتهلتلكالأسباببمضذكرنتركأننؤلرونحن

"لبنانفيالحركات"عاحبأمامالهاللنفسح.وذلك،الدامية

الثانية،الحركة،عتوانتحتيقولبووباسهابعنهافيحدثنا

قواعد،مم!ور"تبت،لهاتوطدت،أسسكل"بثيت5:يليما

جارها،إيقادنيالمباشرةبمريأنوقبلبموجبها،المملجرى

على(طبعألبناناومنم)9لسورالبلادنيالنصارىكلكان

الموافقةعلبها%رت1)قي،حدوثهابساعةرعلم،لهااصتعداد

الرؤمماءيدعلىالاعترالىالسرلى"مدنحلة،السريةالممومية

سائرمنأحدإلىعلمهاويتجاوز،بهايباحكيلا،الروحيون

هذ.في،النصارىرأيناذلكءلىوبناه.الاسلاميةالطوانف
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ولكن،هـجومأالحدودوا)تجاوزون،اافهـرونهمضأأالمرة

فييرميعالارالحهاتمنالنرزيةالثغورعلىكافة-اهجوماكط

الراوييمضيثم،بمالوقاثعبيانوإليك.واحدةوم!اعةواحد

:لفيةو

ارالةروتةممبالدمالأيديوو-ءو،الةادةتعيين،تثم"لما

اجوالزحفالكتائببكتدبليهإو"يل،زعيمكل،الاثفاقي

المقاتلة1،تميسثنةر،ل!حيةإلىكلالةادةيفرق،مقررتفرءلى

:له"إالموكاولاالممامويةضي

هقاتل،ألفياكفاحاقليممنالمبيضدلمثيوسففألف-1

وإنماكان،بسريمرجيت؟رطعناطيثيأنشوفكأوم!بوجاء

.عاطورقاصدآ

منفجمع،بيالهرالبقاعإلىالثئنتيريفس!ويوأتى-2

بهموقصدآرك!سعر،ففوخربةزبدةن!ءوصفبيناهالي

اطبيى.الشوف

فرقأفأفي،فشفرةجهةإلىالبكاسينيحمراأبو3-ومهد

وكفرحونه،،نوع!ةلاو،عيتانيتلي15وأأهلهامنجسيتى

عددأيضاهيهاماصوعهإلىففمجمونهرجهإلىهناكمنعبرثم

المسكراكبذ"يثمومرجعيونوتربةوالقليه"ةالجديدليمنأها

جباعة.ثغرمنأيضأالحيثيالثوفالجسيم

t-جزيئرولي51منرزقأبويوسفا)طرانوجثش
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والحراكالنبط4الشقيفوبلاد،الريانجبلونصارى

جيشأأيفمأمرجميونقضاءمكانمنإليهازضم9لكفور،معماو

بطريقنيحاثغرمنأيضأاطلهيثيأشوفالمحوفيهتقدمضخمأ،

توأماكلا.

الأسفلالاقليمأهاليمنشهابد*صأحسنالأميروصع-5

إلىعرءرمأآرع!سعوالحصيةوا)فبطيةوعازورورومكقيتولي

وأهاليأهلهاإليهفانضم،ةي!ةل!تلكمنبهوساربكاصفي،قرية

منأيضأالحيثيالشوفإلىبهاوتقدمباورهاوماوفينينعربة

يخربوتانمم،الخس!4القادةهؤلاهن!رالاتفاقوكان،باترثفر

يومصباحمنواحدةس،ءةفيءلميهااو!دةالتياكفورويحرقون

سنةربحعهرموافق318سنةنبانشهرمندهينهسبت

المكانذلكفياجتماعهمفيتمعاطورإلىتقدءونثم.12585

.ال!ثوفمنتصفنيالواقع

والمتنوالجردالغربفيوهكذا،الشوففيهذا

.(57)وغيرها

الاصصطداهات،تلكعن"يروىهـاكل،ةةطذا5ليس

فيملم:جاءلهاتتمةأيفهمأهناكبل"الداصية

الهمايوني،بينالمانياللبنانيةالحوادثهذهصدىرن"ولما"

،وادعاءاتالمشتكينتش!ياتالماليالبابأعتابإلىور"فمت

(8)توفي!ت.اضوأ-311-
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مسألة"اليمفوضة،أفنديشكيبألدولةأنفذتالمتداعين

.....و...والبينذاتوإعلاحوتحقيقهااطرادثضبط

إليهاستدعىافنديشكيبانثم،:ةإئلةالروايةوتمضي

فتبين،والتحقيقالةحصفأكل..."طرأنلبناعشائررؤيعه،ء

صاعةفيالدروز3م!اصوأن...النممارىمإنماالمفتريئأنله

قاعدةكلفىبنيتإنما،الأنحاءجميعفيواحديوممنواحدة

فرفع...والمؤامراتصد"غبهالهموميوالتصوهر.التمهمميم

لتقريراتمؤيدةقجاءتالهمايونيالمارينإلىبذلكمم!ماته

رب!ثبالاميرمقتلت!هةإليهوجهتالذيارصلان)أمينالأمير

السبيلممهدة(ذلكجراءمنالأزمةعليهواثخدت،ط!ينبو

سنةذلكوكاناشوف1قاثمقاكللهيةمنممبوتقليده،عنهللرضى

.(.8)"م9843=92585

هذهخل!وصلأمافىكرى:نةسهالتاليالسؤاليفرضن6او

الصله!3الدكتورإلىعلمالداميةالاصطداماتتلكعنالتفاصعيل

12عنهاورغببهاعلماشهأم

التالي:القوللهولنقرأ

صنةبدم!البلادفير!ثاالمبالعئمانياطكمأنإلا3-5

.ءا"كامل

التعليلطلبناماإذ)،لكناطقيقةكأا)كلامهذاني:قلت
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التعاونالموارنةرفضلقد5:فيهيقولءورخناألفينا،لذلك

منيتمكنلمثمروطأالدروزءلم!هووفع،الهظفياطكممع

.8قبولها

المباشر،نيالولالحكمأن5:الأمرنيوالصحيح:قلت"

زعاءممليالقبضبا)قاءوذلك8تسئدقفز)دوريلمبأنأراد

إلىبأتباعهمح-ةدالذيالأهـر،نو!سلافيوزجهم،الدروز

."المصيانرايةرفع

إلىورغب،حورانمنالهريانالأثناء،شبليتلكفيفجاه8

الغامهمم،ا،-تعمركلالثورةفيمواطنيهميشاركاواأنالموارنة

،بيروتآحاباثهماأمعدإلىتقدم،النية!نمت"وتوكيدآ

كلولايتهمنباشاعروخلع،الدروززعاءصبيلب!خلاء

....بحقوقممتمتمينالدفيبيتإلىالثكابه!نإرباعو،الجبل

،...بحيادلمقىكواالةممارىأثغير

المؤاتيالظرفمنالاستفادةإلىمل:ابد!سأصارعحيذذ"

الدروزبل،طءجميعوأقر،الدروزويخأ4بدالنصارىبحياد

.(59)،ريينالث21ءودة5باستئتاء

معالتماوتبرففعهم،4الموارذأنكيفنلبين،وهكذا

للعبةبايسترنأمنمكثوهقد،دتصرا،ضدوزلدراطت3موا

العثماني.اطكمءا!إواشهابيينااسثبعادفي
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قد،الملغومبحيادهم"الموارنةأن:لك!الىفونضب

الدولتدخلى5،وأمرأدصفة7أمامالمجالفيأفسحوا

طينةوزيادةاليلادبشؤون،الأخرىهيالمستعمرةالاوروبية

بلئة.صاتمسامأ

في:له%اءأن.،هذاقولناومضداق

مجوافقة،وقرروا،التبربةعنا)*،نيونفعدل،-،

واصدة:قاثمقاميتينإلىلبنانجبلمي"ةت،الكبرىالدول

.،درزية4والثاف....مسيحية

يضيف.)رنالحد،بلهذاعندالصلإ!كاليقفولا:قلت"

الزعاءلمصالحموافقأماحدإلىيمالتفهذاوجاء،:قولهإليه

،...الدروزالاقطاءيين

فيذكر،!طهااطقية"يقولأنا)!هملييبالمؤرخالأجدروكان

أحدبرأيالقبولقررتالتي"يالاوروبيةالدولأن،مثه

تقدم،سينصرزيمخ،الكاثولي!يةالنمساويةالدولةيرزو،ممثليها

إلىالرضوخمندثربأالهظنيينل-أكيرفلم،م!ا؟ا!راح

.(06)الأكثرية

قائلأ:سروهفيا)معلإىرو!دلايمضيمافلنقرأ،والان

فيالمسيحيينمنويخرهمالموارنةيمالتفووضع...."
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هذاكلافنقمو،الدووززعماءرحةغت،الدرزيةقاميةالقاق

مصهالحهم،لهم،تضمنبتمديلاتيطالبونوأخذوا،التدبير

الةائمقاميةفيأفيا!اموقفرونية101الكنبة(كذا)ودعت

انرعاهاوجهفيالنهوضكل(كذا)تثجمهمتذ،أو،الدرزية

."وزلدرا

ريخيةالش!4الحفةأماالمستجد،الصلإ!ا،ؤرخعيهيذهاءهذا

:يقولإذاحاعيلعادلاللبنانيللؤرخجاءتكاهيفدونك

أجيالمنذ،تخييان(اكممارىولدروزا)الفئتانكانتلقد"

الدولوقناهـلالظنيالباشايزيحفلكي؟مشتركاحياة

-بيروت)طريقيتخذواأنقرروا،العائقذلكالأخرى

التقسيماونأنغير....الةاثمقاميتينبينفاصلكحد(دءمشق

باتو*!اقات،ينةسملا!لاالقسمةتلك،والجائراللامنطقي

أفالنصارى،القاثمقاصلميتينمنكلنيأقلياتوجورأفها،ضخمة

بنوسيعيطالبونراحوا،الفرنسيالقنصلمنبلهمم

النصارىتشملبحيث،النمرانيةالمنطقةمقاممقائصلاحيات

دعمإلىمسكندفيالدروزفعلركذلك...و"جدواحيثما

حتىبمطاليبهمامنمسكينالجانبانووقف...الافكليز

.cm)"تستجاب

الكنيسةومعهم،الأجانبأنكيفنثبينوهكذا:قلت"

فيمبثتةلأمورالعمعوباتنحلقمملمعأتواطأوافد،المارونية
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نفوسم.طيات

!ريخية،صهمورة:الموارنة"ب،اص"يظثرأنمنوبدلآ

نءال!ثبم،تليه*د،لينرئفم،ر،هاروهلينراحر،هيكاصقيقة14

والمارونية.والكنيسةالأجازب

منبدلآ،ممثدوهاراح،كاريةالاسفالدول"ممالحوتحقيقأ

تلكحدةمنا!تضفيفاإلى(ون6خرواالهظنيون)يمم!اان

أمما...منظمةبأصولضتاص"كايزيدوراحوا،الصطوبات

حقوقهم!الابرة،ءفي4الرغهبحكم،الطرفينمنطاصيىنالا!

.،الوجهينذاتادجا""تلكيمافدون،فكانواالثخم!ية

أما،شعبآريخ:لبضانهكتابصاحبعنهيكشفماهذا

دعم،فيالدروزيرىأنطببمي9امن،وكانفيقولالصلييكال

النلاضمملى،وتشبيمعهمالموارنةأبنائ!لملموقفالمارونية4ال!كنب

لنصرةفهبوا،لهمطائةيأئديأ،الدروزالزعاء4%وفي

الموارنة،وبينبيهثمالداميةالاصطداماتوتكررت؟زعائي

الحد،وفه،كتإئسهمتتحركلمالذفي)،ا،-يمصيينمنوغيرهم

.51،افتلق"المناطقفي(رونية1،1الكنيسةمجاراةمملى

دءوتمنالصلبيالمؤرخمةممدنثبينهذاومن:قلت"

نيكازت1)قي،المارونية4ال!كنب"ولالالتفافإلىاللبناذلميين

طريقءنولو،والتحكمالتسفطإلىتسس،المافيةالقرون
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الوطنية.الوحدةعرىوفمم،المنازعاتخلق

المارونية،الكنيسةتدخلفياللبنانيينب!حةتكنولم

وحدها،بلوالادارةمك!حلافيانرمنيةا،بشؤونهمالزمنذلكفي

فيلهـزيداطلافاتمنيستفيدأنأرادفدأيضأالافطاعإن

19صلييركتولدا،غمأمر،ليه!؟مشيرما)هذو،فوالتصالثسلط

:يةولحيث

،الأثناءهذهفي،حبيشل1والحازنآلوحاول5-5

،علىكسروانالاقطاءيةسيطركملتقويةالدروزكاءبالزالتمثل

من(ا؟)بتمجيعلمثاومتهمينتظ!ونالفلاحونفانحل

.8الكنيسة

محاولةالأولى:ثلاثحقائق،ال!لامهذاني:قلت

تأوالثانية،الدروزبزهـلا!مالتمثلالموارنةالافطاعيين

.كاصروانفيالاقطاعيينلمقاومةبالانةظ،مالفلاحين

الثالثةةالحفقة؟أماعليهاغبارلاصحيحةاطقيةتينو!طتا

وجهعننكشفودوف،صبحة،فغيربثشجيعمنالكنيسة8

عدمنيالصلييكالأرادهالذينيالتضليلتمثل؟وقدفيهاالثطل

ذلكأنمع،مةدسغيربحلفوالاكليركيةالاقطاعبينربطه

8ناؤلميه"الفرنسيللؤرخجا.مماواضح Nantetيقول"يمث:

تمتدكانتحيث،كسروانفيالفلا،ينثورةلدتؤ"

الاكليرومىمميطرالبدءوفي.اطازنآلخاصةالأهلاكالضخمة
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نفسهالوقتوفي،الفلا،!نيسساندوراح،الموقف!علىالماروفي

وأخذ،تقاقمأنلبثماالأعولكن،الاعتدالإلىبهميميل

والقصورالكنانسونومجرة،الأءلاكعلىبف!لرونالفلا،ون

الفرارمنبدأمحدوا!الذفي،اطيينالارسضقرفإءويغتصه:ون

.(؟78:ص)"بيروتإلى

صغارض!ببموقفيثقوالما)لهوارأننتبينهذامن:قلت

كلتو!"+لكفيو=دناهملذاك؟تبر،5صح.إن،وسالاكلير

.بواءسواءكيينكايرلااو،الاةطاعجالر:الحصهمين*

المرحوم،الكبيراللبنانيالكاتبيقولهإلىماالقاريءو"نحيل

الأولى،الطبعة،لبنانهـصقرفيكتابا!مددا!ذاعبودمارون

019آذار،لبنانبيروت o-30129:صالمكشوفدار:

هؤلاءيحمون(الاقطاعيينمن)الزعاءهؤلاءوكان.....،

الأعظمالح!فكان.....م!ورو"يناضلونالدينيينالرؤساء

اعياتانشتابهقتز!ام،بالبطريركيعترفلا،روميةبابا

.،بمدفيماالحازنيينثم؟الحبيشيين:الطائفة

إلى،يةاباهيرالثورة،5!ذهمنننتةلأنفبل،"بدولا

أسباببعضالقارىءيديبيننضعأنمن،7خرموضوع

.الحازنيين..سلوكسوءإن":يليفيماوذلك،التفجرهالموجبة

ن!ف،الثورةسجمبوحدهان!تلم،وتصهئرهممواسكبداده

وعال،!رهاإذكاءفياشتركقد،الاستعماريةالمصالحتطاحن
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مطامعفرضته،الذياطكم"ظامالىارآحواماالهظنيةالدولة

وآنيةرزث4حكومةإلىقسمتهإذ؟لتانعلىالجشعةالدول

كلطإثفةتحريضفي،الهرهةساياكلم،فواصلموامسيحية

.(II)،أنحتها

وهو:،ذكرهسبقعاأميةيقللا،1حرسببوهناك

الشعبكلطرةالسبنيبططعكانتالتيالمارونيةالكنيسةدور

ذلكنكبينولملنا.فيه9لطامعينمن3وموأالاقطاعيينمنبدلأ

النالي.الفصلني

لأ

A
،ة

11

ب!!،!كا!+.-د"

آآ
-ص

ص!بب!ق

ين
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نيث!ىلكالفقتمكا

الوحدةقوامالمعنيون

نيةانوالحكومةالوطنية

ا!بنانية"،لا،الطانفية"الفكرةقوامالمارونية!نيسة"

ني:المملييالدكتوريقول

كانتالمارونيةالكنيسةأنفيثكمنهناكوليس1-5

وبسانر،4بالطانفحلتالتيالكارثةعن،مانوعأ،مسؤولا

التي،المذابحأنذلك.1860عامالدرزيةالمناطقنيالمسيحيين

كانت،،العام!لكني،الدروزأيديكلالمسيحيونلهاتعرطى

الموارنةاقبمهاالتي،9لتحديلهسياسة!لردة،كبيرحدإلى

.15،ال!كنيسةأربابمنبث!ثجيع،الدرزت،لإقطاعيةلمجا.

هنا،افطزقد!لالاصتاذأنفيريبولاشكلا:قلت

م!عيعن"ةينو"راملاالكنيسةبمسؤوليةالاعتراتالى،مرغمأ
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الطوائف،اختلافمملي،ومسلينز!مارىمنجميعهماللبنانيين

،1AI%؟إلى184؟منالممتدةالسوداءالحقبةتلكني،والمذاهب

صاحبناأنغير....4فضاوالهوأ9كراهيةالحقدبروحةعب!ث!إوا

يقولوالذي،الدارجاللبنانيبالمثلعه،يتراجعأنيلبثلا

تأكل....ه:فيقول،علسماروضربة،عالحافرضربة،

!نظروجهةيمملكانالاقطاع!لصها)ح،وكنيستهمالموارنةييذ

إلىتطلعأوأحثر،ا)مصرمتطلباتعوتلاؤمأتجاوبأأكثر

.ء1،الدرزيةالزعاماتنظروجهةمن،المستقبل

تأمؤرخنايهلمألا:يهساءلأنإلاا،رءيملكلاوهنا

نحصتونحن؟الرجميةكلعزيزاننا!أوتوالاقطاعالاكليركية

نييثلة،الزمانذلكفيفلبنان...":القائلكل"نحيلهأن

.(631،ودينيةةج"ايس:اقطاعيتانتسودهكانت،الزمانهذا

تأكلتقوم،المماصرالصلييالمورخدعوةإن،إقن

من،بدلآلمارونيةا،الطائفةنيالاةطاع،،أولآ"ميةالربقيةءص

،وآذأ،الكنيسةالحازنل2وحبيشل2من،المارونيةالأص،

نصرلنية.أوكانتصسلة،الدينية"العقيدةعنعوضأالمارونية

الثاني!فصفمعاصركطهأبهايأخذأنيمكن،دعوةلأشنعواكلا

سصاالعشريئالقرنمن

اطقائقيتجاهكابأنلأنفسهمالناسبمضرسمحاطدالهذا

اللبنانيين3مناسذجاعةولمناويسثخرو،الثابتة
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المؤرخلمماحبناآخرقولأدونكبل،فةطهذأليس،لا

كلاءالابةكلتصره،الزعاماتهذهكانتففيما":الحديث

وقئ،البلادزموتهرةل،40ومورافطاءيةوحةوقتقاليد

ضرورةكلرثدونالموارت"كان،السياسيةوحدكاإعادة

فعاقي،أفىبتظامعنهوالاصفاضة،ميتينالةاثمةلمنظامإلغاء

.ءا"اللبنانيالكبانوحدةئعيد

عن:التاليادؤاليطفرالكلامهذاقراءةوبمد:قلت

يقصدألعذ:المهملييكاليتكلم،س!اسب"وهـدةأي"

عليهاوقض،المظامالمعنيونأقامملمالتي،السياشةالوحدة"

يلعبمنهمكأكانحينما،والاوروبهونالهظنهيرننورع!سملا

؟السصواهمملىكايينوالاكليرالغلازرينمنالمملاهبواسطة،لعبته

ألا3خلقوهمنسبيلوفي3،القائمقاميتيننظام"خلققنثم

يملمأتأم؟وقاكهذاحة(يولهووهل3كاليليديملم

يكتب؟ماأكثرفيظنه،!شجاهل

يظهرونا،وارنةالممليهيالدكتوريحهلأنجيهلقدكان

القاثمقاميتيننظامعناضةالاسف،نيمخلص!نيرغبونوكا!م

اللبناني8ال!كيانوحدةيعيد،فعاليةاكثر"يكوق،ب!خر

بأن،يدريلا،يمثمن،أفزأنهذلكمنأبلكانولكن

اططيرالأصر،رقيادةاللبنانيينمنالأحرارخلقه،كيانأالبنان

منفريقوأضاعه،اكانيالمعنيالديئفخر،العظيموالسيامي
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...وء!انييناكليركيين،للأجانبتبهيمت!مبسبباللبنانيين

جيمنابهنقزأنىبوالذي،الصراحاطقهوهذاأليس

ا؟ومفتعليه،الشز،ونتذكريهلذولبالفضهونعترف

وها،كالياأنتقولئ!مننزعمماصوابأدلكلىوهل

ومنبل)اطارجمنالموارنةتدعمفرنساوكانت.هـ-:هو

،الدرز؟للاقطاعيةبريطانيةهساندةأنإلا(أيضاالداخل

حقسال،القاثمة،ميتيننظامإبقاءكل"هن،هلاالدولةوإصرار

-IAIال!طالبمعيتلاهم،قخييراياحداثون

.15"المارولية

فرنسا،كانت"الموارنة"عيونيىتوادأ:كاليا،6نوا

هي،جاتاصةدياسةأم(أيضهاوالداتل)الحارجفيتعمل

الموارفة،بدلهمومنعامةاللتانيينمصلحةإلىالنظردون

ا؟؟خاصةوكنيستثم

وموقف،الدروزمعبريطانياموقفبالذاتهذاي!كنألم

الدولاحؤلاء،5!ا!فآءيرهم،مع"ءثوليكيةالدولةالنمسا،

صه3"ةإلىالناربجز"دةعلىمنهمكل،؟مهلمونكانوا،العثمانية

كيانه،كلوالقضاءلبنان%!ابدلكفيكانولو،المةليقول؟

)؟السياسيةوصدتهوأضثاعة

ولكنكالياوفطانتكعلكعنيغيبذلكأنأظنلاأد!
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.....ممها6خروشيءالسياصيةهي

تلكمعاصريبضلناخل!فماأقوالرمضن61ودونك

المؤلمة:ثاد-ألا

فكلا،وا)دروزا&جحيون:ها؟آفتانسوريافي5-ص

،...العاليالباباستفاد،الآخرأحدهماذبح

العربية.الاقطارفيقومشيرالشاموالي،باشاأحمد-

إلىآوبنف،نو!فسم،الموارز-4إن..ة5-2ص

مناهـىبل،الأمرفيقىخارأنلافكلترةببقفلم...فرنسة

"الدروزءضدعليهاالمتحتم

حكومته.إلى!طيزيالافروزالكولونيل-

المنفسهاسةإلىداثمأالنازعالقديمالتريواطنرب"-3

الموارنطبواسطةالدروزب!بادةيحلمالدماءك!سووالحداع

وبالعكس"

فرنسة.خارجيةوزيرغيزو-

ودرزية،مسبحيةقائمقاهيتينإلىلبنانقسمة-"مشروع4

الأهلية،اطربر!هلإشعالفيابةهو

العثمانية.الحارجية!ظرباثارفعت-
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من-.أعحابنيه!ركم"إلا!اربثنايأتوا!الدروزإن5-5

ولا....العميبفرب،ذلككليج!برو!مم!!ف،الافطاع

امتيازاتلزعائهداممابالراحةيتمتعلا،لبتانأنفيمجراء

،...واعفاءات

.؟845منةبيروتفيفرنسةفةملإلىزحلىأهل-

عليئاجلبااللذانهابها،واستغاثثنالفرنساحبناإن5-6ص

والبلايا"المصائبهذه

البسقافي.عبدافهالمطران-

ممل"،شاهينطانيوسدديا!ة،الفلاحينثورةإن-أ-7

الجلارية"اطكوتلاعلانكانت(وحلفائهم)الاقطاص!ن

"لبنانفي

المقيقي.ضاهرانطون-

وفضت...اليومننوعيتةدالتاريخيةاطقيقةهذه-بى

صومهاينفثيزالوهاها،ثسالتي،المفهميلة"التواروخ5عليها

،وعأجوزوم،الأحنبيةتايلا!مرالارسمالمنوريل

بنيئلمسثفيدواوالةصيسين،يخاث!ملامتعصبوو،لمستعريئامطاياو

ا!بنانيين،بينوالمذهبية(ةيف:اطلا)التفرقة

:صلبفانفيوفتنةثورة،يزبكابراهيم-يوصف

(t1*5-؟).

-127-

http://www.al-maktabeh.com



الصدقمعالشيءبمضرتةىالتاليهم*ءاجماوشذ

التاريخي:

فيلفرنسالتفسح(؟860سنة)الكارثةوجاءت،-2

.51،الموارنة)حمصايضمن،صللفرطىالمباشراكدحلمجال

بءت"قولكالصحةبهضصحيحأكانلقد:أقول

قلت:حينكلهالحطأفاتطأتءدتلكنك،اخا...الكارثة

المستعمر،لأنذلك،الموارنةاحمصايفممن،حللفرص،

فيالراغب،الشعببخد!4ظاهريةلا،اطديثالمؤرخأكلا

بتمجيدالماكرالثعلبكتظاهرإلا،آجهأوعاجه،استعماره

فيماجاءذلكمصداقولعل....الأبلهالفراب،جال"

الاوروبيةالدولبين،الاتفاقتم...8:لكقولمنتضيفه

جميعمنيتألف،للبنانممتازبكيانالاعتراتكل،والإستانة

ن!إدارئباستقلالويةممالجبلمنوالدرزيةالمسيحيةالمناطق

.،الظنيةالدوثه

نأسبق،لوطنمسخأجاء،الذيا!5كيانأي،6ن!ا

،دول!فيه،تقوموطنيةنيوحدةةما!!لاو"العزةأهلةسادت

ريحالثمرقمنعليهاهبتاذاحق،قويةعزيزة،مغضيئة

"حمفيلمجسئم،ثهمؤمبعدهمابشؤمتسببت،حموم

؟االشهأبيين
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"الاتفاقوقضى8:فيقولتةصيهالدكتورالمورخويزيدلا

متمرفبخانجبلفياطعيتولىبأن(المستصريئبين)

الكاثوليك،رعاياهبينمناد،طانيهئنه،لبنافيغيرمسبحي

.،الكبرىالدولبموافقة

إلى،الجبلللبنانالممتاز19كيان،هذافلنحال:قلت

!د؟فماذاعناصره

النتيجة:دونك

نأبمد8ا)صغيرلبنان،منفلاتي"خئسملاال!يانإن-أ

بتصفيريفخر،حق!مخلصهواطنمنفهل،حبيرأكان

أمكنهإقاويكثرهعليهلي!حاةظ،ا%جدادلهنحلئفه،وطن

ذلك3

طؤلكلالممتدةافء"19سهول"لبنان،عن11"ؤساخثم

الداخل؟نيا،نبطةوالأترى،الساحل

منافدخيركانتا)قيتلك،مرافثهمنيحرموهألموكذاك

9لمتمهمدير؟واادللاصتير

كليعضىكمنأنفسهمدالجبلإونلقدو%،،قابلى

كانتآالنتيجةفماقاكازت...اللحممنتجريده؟هد،العضم

(9)ضيصيةنراءاضيوا-؟92-
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واندفاعأبالمذلةآوشمور،الكبدنيوجوعأ،النقسفيضيقأ

والأحبة،والأصحابالأهل!ركين،مهاجريئالحارجإلى

عليهملهاحق،اوطانلىمةمسضربئليممبحوا،والاخوان

ذاتالم!صرفيةعليهمقتيوم"صحنتهما!أبفارت!عالافىواجب

)1،الممتازالكيان،

منتدشكلتكن!أ؟المنمرفيةتلكءيمما-ب

هي:ودونك،بلى3المناصر"مثتن،استعمار

أتجمه.حاكم-؟

الأجني.الساطانيعيت-2

.اخرىاجنبيةلولست:تمي!تمملىزوافق-3

وطابهاالحبليونءتيرزحاجنبيةعناعرثمانيةالمجموع

."الممتازالكيان"ضل

الجديدالنظاموألخى5:قائهمؤرخنايمضيذلكعوم

.،المناطقنيالاقطاعيةالصلاحياتجميع

الثورةرجالكلوتجنافتثاتال!لامهذاوفي:قلت

قضتالني،شاهينطانيوصبزعامةالةلا"ينثورة،الجاهيربة

المغتم!بة،وامتيازا!مالافطاعيينكل1859-9858سنة

يدعهما.أي،يكرسم!يدابىالضظ،م5،ىف؟وجتانأزورأ
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الحمهوريئ"أن!،4اقانوتيصاالصفةعليهاويضفيويسها

.9859عامفيبذر!ا"بذرتقد(64)الاث!عبية"

المسرحية"تلك،كليضفيبأنكمالالاسناذيكنفولم

:ليقولذهببلزائة!ن،وجلالروعةمن،الحيالبهأمهمعفهبما

لةهوصالحإداريإطارنحلقنيالترتدآتهذهولمجحت...ه

بينمن،المتمرفيةءثدفي،لبنانجبلفأصبح(1)دالهلا

والازرهارالتنظيمن-"ني،المهلءضرب،العثمانبةالمقاطعات

.15،لرقياو

بعد،الكلامهذامثل"ترذأن،حقأغريبأاليس:قلت

ومفكريهثبابهأكثر،اثعمرفية،نا!بلجبل"عننزحما

الأميركيتين"مدنعن،فضهواطرطوم،1لةاهرةو،بيروتإلى

حقأ،ي!ون،وطناالناص!جرل!ف؟االمهاجرمنوغيرها

والجواب2،والرقيوالازدهارالتنظيم"سنفيالمثلمضرب"

نقولماصحةأدلكلىولا.قرميبنيمناف!ممينالعقلاءعند

في:و5تولهمنالصدياالدكاةوربههنايوماوصطأ

المتمرذ"،نظاممم!م!خذل!وارنةوكانت...،-3

رأينا(كا،الجواذبنالمفكاريالاسف)النظامهذاأنأثها

.،غريبةأيدفيووضمهاللبنانيينادديمنافىولكمترعقد

ثد(وسواموالدروزالموارنة)مناللبنانيينإن،إذن
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منفلصهمبعد،أدركواحين،مندم"ساعةولات،تدموا

ة!خو،المستصريئ"لعبةاليهوصلتهمأمملىما،تفدراامفعول

ومسخ،الامارةنحسارةمنكيينكليروا،إةطاعيينمنالعملإء

...الوطنيةالوحدةهـعرىفصمعنففمه،،الكبيرلبنان،

:فيقولوالتحريفالتشو!نيمؤرخف،بضروهنا

11،ألاسدبحص4ذلكمن(داثمأكذأ)الموارنةوصظي...8

ئمعربماينفيلا،المؤرخالأستاذا!أ،هذانك*او

،كانوطنيلحكهابديهجاء،نظامفيأملخيبةمنعقلاؤعم

1لتهامحمنمداميككل،قواءده،بنيهمنالأحرالأرفعقد

جميد3.أبنائهبينوالمساواةوالمدالة

ظلنيهـوكان:تائهالمؤرخالدكتورو؟ضي،هذا
ينضجوت(اللازمةنفس)الموارنةأخذأنالمتصرفية

المسؤولية،نيوقيدربون(؟ا)ةم!احكفث4(11)سياسب(

اكط)نانب!ءالوالىأي!ردت(كذا)الدينيةعصبيئهمفتحولت

ينوربينهميجمعكوطن(؟الصفيرامالكبير:تهفيابنان

1lفضة،كلصصالح(1()فامنأ،البلادفيالأخرىطوائف

.15،للجميعالكريمالحرالميشومؤمنأ

الموارزةثركالم:التاليالسؤالترد"والآن:قلت"

والادارةالح!2فيالشهابيوتثمالمعنيوت
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منا!يدةالوقاثعيتناسىأوينسىالمؤرخلهذاما؟والجيش

والثامنعشروالسابععشر:السادصالثلاثةالقروننحلال،ريخنا

113حقبهبعضفيعشر

،البرهانالدينيةعصبيتمفتحولت5:قولهفيأليسغ

فصال،قطاعهمبعض"؟اتسهت،يم"تممهمب!كالقاطع

"الحكام،التسامحمن،ولدطتلهممهقدعااسخفاد!مدون

؟؟ابينالشممنوقلة،المهنيينمنالوطنيون

يخا،اللبةلمنيينجميعولاءهنأعظم،البنانلاءjووأي

ينممونوكانوا،الأجنيالخأثيرمنبنجوةيزالونلاكانوا

،والقاذقاءجتين،اك!رفيةلقه،المرتالوطيباطكم

الث!ابيين؟"مممنفتراتوبمض،الابراهييالممريوالمهد

إذا!ااستفتاءهمليةكلاليومالاستاذكالوأقدمةرفناولو

الفئاتمنفئةكل!مهمالحتفممنحقأهلبشانفيالدولةكانت

فاذا،للرميعالكريمالحرالميشفعلاولؤتن(الطواثف)

ونتائج2ا!هللي!محمنيدلهراه

وحد3،"الموارنةكل،القدسالروح5تجئ!"لهرىيافهل

حتى،ءيمرممنهاوحرمالعبقريةفمنحهم،النممارىالاتوةمن

،"-ثم،الاولىبالرثاسةالظفريستحقونوحدهمفىعدواأثم

القائمة3اللبنا.ثةيط2،الجهور:جميعمن"الأسدوبحصة"
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اللبنانيين،بينمن!يا!سملاانحتصفدافهإن:قالوقن

غيرهمدون،والتنةجذيةالثشردمةالسلطتينمنكلبرئاسة

الأولى3الرئاعةعليهموتحر"م

الأمم،عصبة"وثانقولنستفت،اللبنانيالدستورفلنسأل

نفسهاالتقاليدونستوحصالوراءإلىقليهولنرجع،ةمو،رملا

نجد3عسال!فماذا

كسيثوذرأطندموابكوريةاصةذابر،ظيقدنهأ:نجد"-1

و-"مسلملهافىرثصحثم،الانتدابأيامفيدباصشارلالاصتاذ

مسلم،بترشيحجدبأبعضهمفكركما،أيضأالجسرىدالشيخ

.(651الصلحهوسامي2خو

ينتياجنانيأيلهرشيحيحددلااللبنانيالدصتوران-2

كحقذلكيتركهوبلبعبنها...لطانفةأو،خاصلديئ

النظامية.والمو%باتالدستوريةالشروطفي،ي!متولبنانيلكل

التاريخية:الوثيقةهذهدونك-3

ا!لسالنيابي،رئيسالجسر،عدالشيخكفةت%رلما"

ورتالج!رئاسة)نتخاباتفيالحوريبشارةالشيخ"منافسهعلى

بأنلإقناعه:ونسوءسبوالساميالمفوطىخت-اvryعام-

وافرةخدماتمنالجسرللشيخمماالرغمءلى،لهرشيحهيسحب

وتعليقالإلى،ل-يقرارآبونسوأ"درأبىولما،فرنسا
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7خر،بقراروشفمه"،نفسهاالسنةمن؟ت؟2نيالدصتور

.،لبنانكلحاكامأدباسثهمارلالأستاذفيهنمتب

التالي:الةصنيالوثيفةوتمضي

وقتنذ(بيممجميلىدللاصتاذوالكلام)فىركنت8

الىباحمررثكوىفرفعت،الاسلاميةالشبيبة؟سيةرثيسأ

بهيراد"كانالذكا،اكحديهذابراءمن*ي:يمفالأممعمهمبئ

.لفيرمكام4حقوهي،الجلارثرناصةعنالملينإةهماء

رنيسهووجه،القضيةلهذهعمه51العصبةمجلسفأعار"

روبيرللكونتاستجوابأ،لبنانفيالانتدابعنالمناثإبان

محظورأكانإذاعافيهاصتوضحه،فرنسامندوب،دوكيه

...اللبنانيةالجهوريةتائرل"بختني"أنالمسلمكل

هومشاعبيحاطقهذابأنيمترفأنإلادوكيهيسع"فلم

ءلي،بولر!يرإلىالهلس"لعزااكنهو،ادواءكلاللبنانيين

.15**"فقطاطزينةعنالنفقاتتخفيفبه"يراد

ايةالحاالام!ملمتحدةهيئة،؟49.خلفتها،عامالتيالدوليةالمرسةوهيء

.فيووررني

بيروت8ومخزبقشربينلبنان*:كتابني3بجمبلعد08-،7

"-ص-س-----------.35-3!ا:ص1969
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صكانأكاثربرنمم،كريمحرعيشأي:الأتيروا!ؤال

يأذهم2الفسوعكار،ا)*ائسوالبقاع،المسكينالجتوب

أطةالوأكثر،الاجنانيةتاع،طةلاتاكدسودكريمحرعيش

الدولة"،لأن،والدروبوالأزقةالطرقفي!ثردونأهاليها

،المدارسمنمتحم،روالحريةألاستةلالدولة"اللبنانية

ضدوا)-لامةالأمنعنةضه،والكهرباه،والماء،والنور

في،والتقاليدالاقطاعب!نوتمديات،ا؟ةوبني4ثلااصغارات

ا؟وعكارالبقاع

ام!ايي:االدكتورالممتازالمؤرخرقولهمالةقرأهناولنةف

كانففيوكرء!عت،اللبنانيةالفكرةنشأتاذ!هو،

.ءا"الموارنةممهبية

فقداللبنانيةافكرةاأما:الكلامهذامملوت!لمقيبأ:فلت"

أيديعلىوخاصة،الفئاتجمبعمنالعربأيديكلنشأت

فالتنو%يين،،الارزاءىما!"اأيام،هنذبالتداولمنهمالحكام

ماهذا؟الشهابيينوبهضوالممنيينالعلدينيينشموالأرصلانىين

وكزوير.زيفمندونهماويرفضالصحيحالتاررخبهيشهد

مما،اللبنانيةالةكرة"هذهأنوأرضأأيضأوالصحيح

فئةععبية"كانففيدخلتفي،بنكسة"منيتانعتمت

،الجاهلب""العصبيةبينالقويةالفحمةلايرىيمناومن."الموارنةمن
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مم!دليلنحيرالئ!اليةايرلنداوهذه؟"الطائفيةالعصبية5و

،(الطانةمةالاهصبيةلهاالدعوةتقامأنالممةولمنفهل.ذلك

113العثرينالة!نمنري%ألاالثلث؟!ئمبيمهافيكلىويعمل

"روعفييئة!هأنادت!دالمؤرخ"يحب،ماأفظعمنولعل

المارونيةا)حخب4فغدت،:!ولهفييكئن،اللبناف!نبعض

غيابنيلهاالمج!دةوااذسس!ة،الفكرةلهذهالاصاسيالعوام

.ء.1،المهمةجذهتقوم،لبنانية6دو

فيماإليهيقمعد"مالمؤرخنا،لأقظعالادعاءهذافلت":بلى،إن

المس!لمتقبل،نيربما،سيحعبهوما،كتبهانسبقوها،يكتب

منبيتحلىأنيبماوإلىجمرهإلىويرجع،يرعولمإن

بينالوطنيةالوحدة،فيرشخنحالصةوعلية،موضوعية

ابنهوالذي،التعصبإلىالدعوةمنبلآ،اللبنانيينجميع

دعامنيناليس5:مي!حلاا)قولفيهوإلاصصدق،العممبية"

.،عمهمبيةإلط

ني:الدكضورالأستاذويقول

بفعيقشعورالمتصرور4عهدفيالموارنةواعترى4-5

انيءبالمرلين"مطاتوسبثاإلىب*ونفأخذوا،للبنانيةا4الرت

-137-

http://www.al-maktabeh.com



.ء1،للجبلا!اذيةوالمناطقالبعرية

المتمرذ4،الرقعةبضيقشمورالموارنةيمتريأنأما:قلت

أصآبمابسبببالاختناقأصسواوقد،بالمستغربفليس

...المخمن،الكبيرلبنان"

نلكنطاقبتوصيعيسمونأخذوا،م!اب"القولاأم

تأاطقيقةإق،.يسند.مرجعلاهنأل؟صوفرهفهو،الرقمة

.(66)،رنسوالنيجونيةميناليلفتح"توجدإن،السمي

المعنيينالامراءصطوةوكانت5:القولفانوكذلك

فنزحتالمناطقهذ.جميعإلى،مانوعأتنفدقدوالئهابيين

جعلهامما،المسيحيينمنوغيرمالموارنةمنكبيرةاعدادإليها

فضهلمجاوزفيه،،لبنانيبل،الطائفيكركيبهاني،ثمبيهة

ا"وعاءولاصحيح،كبيرةبأعدادالنزوح5فلا؟التحريفعن

بأكثر،لبنانبجبلالطانفي،بتركيبها،ثبيهةبأ!اغدت

بدلمحل،سندلهليسءامنهفىيقع!د*مهو؟ل،صحةمنه

ص!احبناأنالأمرغرابةنيفييدومما.المرجعذكارالمؤرخإغال

وجاءت،:بقولهيختمه...2نحر،*مأسبقماإلى،يضيف

ذطاقتوسيعضرورةتؤكد،النطاقهذامملاالبنانيةالهجرة

.51،ا!لوارنةقادةقبلمنبهاا!لطالبةفيوكزيدالمتصرفية،رقمة
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القضية8ب،!إلىالقاريءيحىيل...فيمتوزياوة

وهذا)،باريس؟90Jouplainلمؤلف،اللبنانية

؟لذاثصفحةترمييندون،(ييملبولسمستعارالاسم

...منه

كتابصاحبصةاليارالسيدأنالعلمكل،هذا

L' Emigration Libanaise؟965بيروتفيالصادر،

مع،مراتسبعلouplainكتابإلىرجوعهمنبالرغم

مزعوم،صيا،عنشيئأيذكرا،منهالكلا)صفحةتعيين

لبنانناعننزعفقدالأثيمةالأيدي!نت1،شيءلاسترجاع

يقولكمايمقوبؤضنيلشيءتصهيرهآدروا،ين،بيرع!لا

اثحل.

ني،آريخيةصورة:الموارنة،صاحبفلنرافقكلكل

"واغتنمت:قولهلهلنسجل،الشوط7خرحق،الأربعينالملف

الام!يازاتلإلضاءلا(الاولىالعالمية)الحربفرصةالدولة

،بلب-"ةح!رى11الاورفىب4الدولفلمنالمدءومةاللبنانية

"...المارونيةال!خهشةاهـتازاتلالغاءأيضأ

عليهاالمنعكسةالمرآة،وءيىألم!صرفيةن!فإذنتلت":

الدولعتعمنكانتإةا،(اطبلية):انيةاللهالامتيازات
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منمدعومةالمارونمةالكنيسةامتيازاتكماكانت،المستعرة

والحصمآولأ،الاستعماريةالدولبينهيمنوهيى،فرنسايبل

فأي؟ذاكعهدالقاثمةاطرببسبب،("آنهالممانيةللدولا

.3فعلتهماتفعلأنضير

أ

w

"أ

م7دكآ!"ط،+!5+!كأل!

ص!ئي!ق
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لمحمهم!مجثايرآلفضهلفاا

...فيهومنلبنانجبلمميائتجاهلنرنسا

الموارنة"حلمضققفرلسا"

فرنسا"تحقق"الذيئالموارنة"يديئنفسهالعنوانهذاان

هي.مننمرفمنوهي،حلهم

وهو:ء"ولفيماهؤرخنافلنتابعكلكل

احتلت،19؟8سضةالاولىالمالميةاطرببانتهاء5-؟

يمضولم،"الهاورةوالمناطقلبنانوجبل،ديروتفرنسا

أولنيالموارفةحلمفرنسا،ققتحق،الا"تلالهذامملسنة

"الحاضرة؟ط!دودالكبيرلبناندولةباعلا!ا1920أيلول

.15،الفرنسيالانتدابلمحتمستقلةكدولة

-1f1-ث،،
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لم،ففزةقفزقدابديدالمؤرخصاحبنانرىوهنا:قلت"

يكتب،فيمامراميهتفصحجاهت،بلفةطالظلامفيكلهاتكن

اللبنانيين،منفثةأمامالهخورمنيحرقهةجمامقاصدهيوتعر

وأ،كانواصياسيين،للاجتماأبواقصوىزعا!ابعضيكنلم

إقطاءيين.أو،انتهازيينوطانفيين،سياسيينغير

الأخذكلىفرنسةعزءتقدماكانتإغفالهفيبيئنوذلك

(بحوصاي!س)هدةLمهفيبررطانيةمعاتفاقهام!حببه

نأا!تاعنةادآ،كليأفيهومنلبنانجبلتجاهلهامن؟9؟6

عندله!.ولونيةماكcالجيبفيوأبدأداثمأمإنما"هؤلاه

فيه،ومنلبنانجبلمنلفرفةالموقفهذاوبيان
ثب،تةلالالاصى%أمن0كتا؟4فياادوويوسفلنايوفحه

الصوريةا!عيةأفامتهاحفلةءن،*مهمعرضفييقول

123112191فييسيبارالركزية vجرماتسانشارعفي

غانم،شكري،ءةالجهرئدسوكات":يليما،243رآ

تخليص:اول!هوالجعيةغرطىأن:فيهورد،كتاد،زشرقد

رعايةمخت(كاذا)للاصتقلالتأهياكاةنيا4بلاد!،و

فرنسا،.

تلكمنتبق5:بةولهالحفلةوقانع9سودااويلخص

11يرمارد:وكانوا)الحطباهمنأحديثرلمانه-أولا:الحفلة

طبمأ(الجبل)لبضانإلى(غانموئهمكريغووالمسيوسك!ياس
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اطفلة،صاحبةالجميةوجه)وجههمنيالكلإىالعقبةان!نيأ

فياللبنانيةالجاليةكانت(-بيكومايكسمعاهدةوطرني

أجلمن)عليهاالمونبطلبغانموشكري،النيلوادي
.(لبنانجبل

ص!ور؟فيالمقيمينإن:ع!ايكسماركالسيرلاق-أثل،

الموجودينفملى،العهممتكل"مكزهون(لبنالةجبلومنها)

هممافةيطلبواوان،قدرتيفيماكلبعمكاان،الحارجفي

...I'Mاللرل

اكدطموحمنتهىانيتضح،اعلا،"ذكرماكلفمن

نيأكانوامهمواء-جميعهمفعل!إن-بالمستعريئالمتصلين

محانةأوفرنسةرعاتتحتمبلاييرواأن،خارجهاأوالبلاد

الاجنبية.الدول

سكا6نفلنر"ا،؟9؟7عامخلالالقضيةءنماكانهذا

J.1919و19(8:الاعوامخلالعنهاكان %1rالحكيقةهي

وثرويرأ،التاريخحقانقلتشويههـدأصاحبناأغفلهاالتن

:السودابقول.لرقاثع

كلالهمورييننأ،000الفرنسيينممنقدنيناك....،

فيسوا.والمذاهب(لبنانجبلومنها)المناطقاختلاف
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.(68)،بفرنساال!طالبةعلىث!عونخارجهاأوبلادم

كلكانتفرنسةانفعلىثميءكلدلإنالكلاموهذا
لبناناوربثىءرك!فت"تكنا!اوأ،كلماالكبرىبسور!

.صورثمناطقإحدىانهحيثمنإلااللهم،الجبلىومنه

دخلتعندماولكن":ثانهسد.فيالسوداويمضهى

لها(إلى"جملاد،تبين؟918الارلتشريئشهر)في"فرنسيةالكتيبة

ادلمطةفالتفتت،الواتعمملتنطبتيلاإلدعاياتلككأق

مجلسمن(كذا)وام!تصدرت(الجبل)لبنانالى(الفرز-مة)

؟819لاولان9كانوبتارثخرأقرا(5191فيالمنحل)ةرلاداا

فيه:جاه

السودايقولكما-القصيدبيتوهذا-فرفاطلب-؟

نفسه.

ونوسيع":(ولهالسوداويزيد)الاداريالاستقلال-2

مبهم.ب!ث!له!ذا،الحدود

وألمشوهينالانمزأليينمنكغيرهالسصوداأنوالفريب:قلت"

مملالاعتراضنيمهمفحتينيكتب،لحقانقهينوالهرة،!تارليخ

القضيةتنتىكزالولاكانتبثلينتى،أعلاهالمذكورالقرار

:بالقولهؤلاءمع

الثمبأمام(اللبنانيالاتحادأعضاهنحن)وذبسط.ة.،5(
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بالاستقلالالتمتع:وهيكاملةمطالبنا(طبمأالجبلي)اللبناني

القمميد(بيتهووهذا)بضمان(!؟)الطبيعيةحدودهنيالتام

المظمى.الدول

يقومقصأ،له!أوكانآمأ،،مااستقلالآرأيتوهل:قلت"

،أيأكانواالمستميرفيأنتعتفوهل3أهلهمنضانةبغل!

...!؟افهلوجهالاصتقلالاتيفممنون

بالنييترتكنفلم"الطبيعية،دودهفي"نغمةوأما

،لبنانبمسخ؟861عامقبلواالذفيهملأنهم،اولئكمنأحد

الدولرضمانة،المتعرفية،إلى،المظيمالديئفخروطن

.-.المظس

رك!فتل؟9؟9-19(7بين!افرنسةن!تلم،ولذلك

ومنها،افتلفةبمناطق!،الطبيميةيورقيكلالحصولمنبأكثر

المتصرفيةنظاملاعادةكلاستمدادكانتالذي،اللبنانيالجبل

ف!ه.

الدعايات5غبر؟919"لالالحالةفئلخصالسوواأما

هيةد!يدجذكرةفبضتالبابلةلكاتلك،يليبما،افتلفة

"سوريةتتنازعاصهحتوهكذا...اك!ريمأالىلتجاءالافكرة

ثلاثة:المجاهات،ال!كبرى

مساعدة-3،العربيةالوحدة-2،فرنساحماية-؟

(؟.)توف!يصية(فوإء--؟45-
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قطوراذ،؟ورقكلظلحبرآالمنهاجونال!كن.أميريكا

بالاصتقلاليطالبالادارة"مجلسوراح8أ!بنانيينلدىالتفكير

ب!كلةاللبنانيينإلىا!لسفتوجه،،المرة،!لهالسياصي

لبناتجبلكانلما،:التاليبالقرارخواطرهمفيهايطمئن

(21)،رالقطعافيةوالجضرالتاريخية5بحدود()؟)القدممنذمستقه

(3)بأترواغتصابأ(11)صوةهـسلختقدعنه"ق!هملتالتي

.15"...التركاجةالدولة

التصربحبينصاحبهلمحفظكليدليلكلاموهذا:فلت

الدرلباتفلق"مسخالذي،الكبيرلبنان،و(لبنانجبل)ب

.االسويقالكا،وحدها،العثمانيةالدولةبأعركلها،لاالاحنبية

االبنانيين"لدىالتفكيرثطور)ذ،:القولن!فوكذلك

هذاإن،....إلىتوجه...يطالبالإدارةمجلسراححئ

تناقض،كه،الحواطرلتطمينالمتخذ1لقرارو،كلهالكلام

،الامورنوضحأنبنايحسنلذلك.التخبطغيركليدلولا

جاءفنقول؟غعوصولافيهالبسلا،عاراطقيقةلتظهر

نوله:نفسهللسودا

وفي...القاهرةفيكنت99؟8الثانيكانونثثرأوائلني"

جورجلمسيوا(قلرفاابمضو-ادودا-!لأ)استقبلنالياليومالتا

د!عر...الظهربمدالرابعةالساعة،اوتيلث!برديخهبيكو
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خبىفيما"....وقالبيكوالمسيوبنارحب،اطضوراكنمال

...واستقلاله،لبنانعنبيروتسلخأنشكلا،افدود

نييومئذكنتموقد،!ركيا*ءكلضررريأهذاكانكل

عندكمفرنساأصبحتمقأما.عنكميدافعمنإلىحاجة

.ءا"؟دفاعإلطلمحتاجونمنفضئد

عاآمطلعني)تكن!فرنساأننتبينهذاومن:فلت"

من"جز.ألبناق(جبل)يكونأنمنبأفىتةكر(1918

يتداحماو،فرنسة"برعايةومثمولأ،ىر!!لاع!ور

نفسهافرنساتوتجدفقد،نفسهالعامذلكأواخرفيأها

كانون9فيظمشصدرت(الجبل)لبنانتتذكرأنإلىفىمضطرة

اليهأشر!القرار"الذيك)ذ،الاحتلالبعدأي(VOAJالاو

يممالاستقلال"كلةيذكا!هفيمايذكاركانوالذي،أعلاه

اغضابدون،للجبليينإغراءآ،اطدود(كذا)توشع

القرار،فيه"ركدجاالذي،الاستقلال،لأنذلك.السوريين

ا؟جمل()لبنانضثميمنعلاالذي،الاداريالاستةلالإلاهوان

للسوريين.تطمينذلكوفي(69)،صوريةفيداراسيونإلى

فرنسا،لمحثلتهاكما،السوريينمع،تأت!الأءورأنغير

بالذاتوهذا،اللبنانب*ين!حالتكاتيكفىتفثرأنمنبدلافكان

(كذا)استصدرت5:قولهنيعلأادو!سلابهبحيطناما

*س-؟47-
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أيار20بئ،ربخ2%رصقرارأ(الاداري)ا!لسمنفرنسا

.بالاصتقلال9لر!هلهمناديأ،19؟9

مجلساندفاعوراءكانتالتيهيةرنساأننرىوهكذا

الثافي،الديئفضرلبنانب!عادةالمطالبةالى،لبنانجبلادارة

بمضي!كنولم،بالاستقلالوالمناىاة،الطبيميةحدودهإلى

"مخئريئ؟لا"مصثويئدائمأ،إلاشأنهمذاكعهد،الموارنةكبار

التنهيابدأتكن؟ولمالقديم"حلهالفرنساالهققينهموكانوا

...الصلييكالالدكتوريومناأنيحبكا،حلهملهمحققت

كلسنتانتمض،ولم...ه:قانهكمالالاستاذويتابع

أيلولأولنيالموارنةحلمفرنساحققتحق،الاحتلالهذا

.ء1،الكبيرلبناندولة؟علانها1920

كلواعتداء،فرنسةكللمجنالكلامهذاففي:تلت"

الموارنة؟إلىصبحأليس،صإسنادهفيوقلك،التاريخ

الحرببعد،حققتفرف،أنذلككلىالقاطعوالدليل

هي،حلهابعضص0192و8919عامينحلال،الاولىالعالمية

بإ!ت.زماالىالوصولفيالموارنةمنبالاستفادةرذلك
لبنانعنا؟ربعةالأقفهميةصلمخ"تيرلمبخما،؟861عامخلال

هـمضطرةإلا،متمرفيةىفيهودئام،صغيرأليصبح،الكبير

تلدتنفذكل،الأنحرىالمسقعيرةالدولإجمماعإمام

...اططة
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الموارنةحلمفرنساجققت":الصلييقولففي،وعليه

،؟خكلالتاربرن"الكبيرلبنانلةدوياعلاكا0291ليلوأاولفي

عادتأنإلا192.أيلولأولنيثفعللم،الحقيقةفيفرفةلان

الدبئر!فا؟ميرأشسهكما،اللبنانيالوطنجديدمنفأعلنت

الأصف،معيكونأنكلىلكن8و؟مستقلةدولة،الثانيالمعي

المنتمربئالحلقاءمصلحةقضتكما،،الانتدابتحت،الشديد

حليفا!ا3احدى،لهرحياوممل،ألمانياكل

32وفي5:فيقولعرد.نيالصلييكماليمضيوكذلك

هنمجهل،دستورالدولة،تهأة!1926أيار

،الفكرةقىستدالجموريةهذ.ةقاءت،لبنانب4جمهورية

مكاتوتحل،المتمرفيةعهدمنذ،الموارنةبهال!دىالتي

.+،الوطنيةالقيادةفي(صذاجةبكل)كذاالمارونيةالكنيسة

تأيتذكرأنالمسثجدبالمررخالاحرىاماكانقلتهـ:

بعداللبنانيةبالجهوريةالازتدابدولةمناداةفيا،ولالففمل

ديرنيألقاهاالقالمزدوجةعاضرتهفيلهصلييالدكتورفالهماهذا*

Nفيالمقروهمةفيضومطرما % i N yلو!يفيمودلحنه؟699أيدل،

:؟097منةالكسليك*القهسالروحجامعة*نيالقآهالهتيمحاضرتفي

الاصاسحجرؤضغ(الثانيالديئفخر)الاميرهداأنفيهثكلافط*

الفكرةأساسبدور.هوالكياتوهذا.(...)االبنايخاللكيات

القرهيةأبعادفي(القدساروحاجامعةمحاضراتانظر).00االبنافية

.؟؟9:صلبنانالكسلبكالهبنانية
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الدرزتالثورةإلىح%ريكانإنما،9926عامالدصتوراقرار

السلطةجملءا،لبنانأطرافإلىلهيبهاامتدالتي،السور:

بعد،بالجهورالمناداةالىفسارعت،العواقبتخش!الفرنسية

صياغة،الانمزاليينمناللبنانيينبهضطريقعن،افتعلتان

تتفقلاالتينمهموصهبعضمنو!شنزلناما،لدستورت،صة

ا؟الوطنيةالكرامةمع

:اليةأناللبنانيينبحقوا)تجديف،اكخريفومن

ا،وارنةجاىد!هلالقالةكرة"تجثد،الجهوريةهذهفقامت8

نيالمارونيةا)حنيسةناكم"لحتو،عهدالمثصرفية"منذ

.،الوطنيةالفاية

مؤرخة،4اليتوصلهامبلغاهذا:مه!ضعبويكساءل

؟،التاريخعم"فيالصلييكمالالدكتوراطديت

هـواستقلت:،اقولهاليهيذهبفيمامؤرحنامقصديففهمحومما

حمدةفيوأفحت1943عامبعدفرنساعنا!بنانيةالجهورية

،...وحدهماالبنانبين

هيانما،(فرفس!اعن)المستقلةاللبنانيةالجلارتانإذن

ألفكل،بحتمسيحيةولا،صرفلا"مسلة،جهورية

بل،غيرهاكل؟لتمييزصفئ!كلامنفمةلأيئيعترفلادستورما
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فيها،الموارنةفلا:والواجباتالحقوقفيمتساوونالجيعان

شأنأأغلا،اللبنانيينمنغيرهمولا،مكانةالارثوذكسمنأقل

عهدةفي،فرنساعنلالق!تعالابعدأضحتا!ابل،منمفيها

.السواءكلوللجميعالجيع

حلاالدكتورالمؤرخقول"يصبحالسليمالمنطقهذاوكل

في:اليمليي

نياطحمدفةالموارنةيتسلمأنالطبيعيمنوكان2-5

"هرفوضأ8خلقهافيالاساسيالدورلهمكان"تي،الجهورية

وتفصيه.جمل

يتذكرأنالطبيعيمنإنه5:يقالأنحالا!منولمله

يكنلم،ادوارمنالموارنةمنفريقلعبهمابمضأنالجيع

إلىينقا!ونمنادواركانإذ،8اللبنانهة6للدو،فأمثمزداثمأ

فرنسيينكانواأممواه،الاوروبيينمنوا،فرضين،المستعبريئ

ي!ونفقديدريومن.فاتيكانيينأوايطاليينأونمساويينأو

0003سامالعمأبناهالىاليوميتطلعونهؤلاء

فىيفيف،رلبقالسأالقولمنالحذاهذمؤرتناعنديةفولا

نيالملرونيةالكنيسةتستمرأنأيفهمأالطبييمنوكان5:اليه

اللبناني،ال!كيانكلوغيركلا،العامةاالبنانيةبالشؤوناهماهها
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-،5"-

!ما-لأكلر"+++يهيماصاثشبن+!،بربهض3

،حي:عابهول!كول13كر3خمهم!"!بهص!

18+نيحهـ3ابهولال!مية.

ا!شممتيعاكابهسيلمدقينر5ابههـبمايجخخ،لم!ماء

13لاعااك-يل،ثهـفي!حياثهـشنجم13*اكا،+ص

خا"الث،يىيهيترش!ا8!كوليبن،ييكا*

ا!ك.يهيول+!بقا،اء!بىااج3،في!ياجممقي63ءاأيغ

ثر!م؟ركلىا،!ز،لاابهت،،+ء6ي!3بمكي2:،أ!

ء*خ؟"+ء4م،اك!ه!خمبيهـ!صخيبن!تركلى

كاا8ايهىقي...

311ص،ي!كا+1يرجمضبهلأاء v*51،؟ر-احبم؟،!بمكا"

بىجا3لي-ضاير؟برإ،س185مب!3،ءا+!+كحقي

كاا8مب!هث1681ء*،!كا؟م:ع-1،!!!شت!مءض!ك-

عص!ا2ء3الملمأع!ء!كا"3إ،،-رباجم!اابن3*!جمى

!تم21كام+تهجبىا2كباجمتعما*كبم،ا!!صسثتم

-اثبميبخ5-كاثجا!تي،مأ-بهي!*زي!بر،

مطب+يى+اءينرع،13+"يمهـكأاثتمأ!،!فى-

ي!:أ!بىاكماصر!ىا،،!لآكيكاهثتي!ير،

13ثح!يهحي!ستنهحث!ءكجامأح!هث5ا*.
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وان،:،اللبنانية"الفكرةعنيقولإذأكبر؟بجرمذنبهعن

الخ.،000اليهادعواالذيئهمالموارنةيكن

3،اللبنانية"بالفكرةالدكتورالصليييةثمماذاكرى:قلت

السليمة،المواطنيةإلىدعوةا!امنأكئرتهفيأنيمكنوهل

مؤسسو،ونفوسهماللبنانيينأذهانفيوركزهاخلقهاالتي

6وىتجميةكلمنالبريؤون،الموثحداللبنانيالكيان

.؟للاجني

عنالمنبثقة،اللبنانيةاةكرةا،تمنيأنبمكنماذا،نعم

،،اللبنإنيةالفكوة،كانثإذااأم؟ذلكغيرالصحيحالتاريخ

بأتعذرأميحهفنستذلكغير،كمالالدكتور،بهايقصد

اللبنانية،الةح!ة"بأن،وراههي!ونون"دولمنلهنعلن

،المروبة:الرؤوملأمهاالثمرعيةفىالابنةهيإنما،الحالصةالمهمافية

،لبنانأن9!عليياكمالوليتأكد.أبدألغيرهالا،،ا!يدة

"مشاعأوقفأإلاالمستةلالوطن،البتةي!كونولن،يومأيكنلم

...بسواءسواءاللبنانيينجمبعكل

الججعيتحملان":هواليهلجأالذكطالثمرطواما

زك!تريالتي،الانانيةوالقيم،اللتانيالوطنتجا.مسؤوليا!م

هذاوليس،واللزبالفمزينضحأنهإذ،مفضوحفأمر.،عليها

ن؟،القع،ريقذإنسانرلا،مواطنلهيعملأوبهيقولما

-953-
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يتحملونأبحدأوصيقون،داثمأالاسراركأ،كانواالمواطنين

التي،الانسانيةالةيم"وتجاه،اللبنانيالوطنتجاهمسؤوليا!م

مثلأ.والنعرانية،كالاملامدينانفيهايختلفلا

في:صاحبنافول)ن،7نحرأولبسوأثحيرأ

يلشعبوهم،!لمصورعبر،تمكتواالذيئفالموارنة،-3

الموفف،فيالثباتطريق،ءنهوبتهمكلالهافظة،منريغ!صلا

فيوالحكمة،الاخطاهمنوالتملم،الجورضدالمستروالكفاح

51،والوةالغيريللتفاهموالاستمداد،واطلفاءالأصدقاءاننقاء

9قفهممنلمحوهموأظهر،المساعدةيد1ليهممدمنلكل

،م!صقاوتصووسابق!رن،ذاقالوفتفيكاتمكعوأوألعطف

ومق،ال!كريموالميشالحربةفيالإنسانحقكل4أ!افطمق

الحقهـزايضمن،وطنخلقفي(اجميل)المسامة

.ء1،لابناثه

ني،النظريعيد"،المعلإىكمالالمواطنانلو:"ت!لق

القافل:المثل"،أكذ.مملمنطبقأنهلتأكد،هذا!مه

التنافضمنيتضمئنهوذلك،غيرلا"جوخمسحمجردإنه"

اليهم،المقولإلىأيضأبل،ب!ف،قانلهلملىليس،يسيءما

،الجوخمصح،في"يفرقأنبعد،قانلهإق)ذ،عنمأو

بدوفى...ن!و...منتم!كنو!(لموارنةا)نيا":ليقوليعو!

.،الخ....كلا!افظةمن،ضميمأوقصورصابق

-)15-
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بمجرد،عليهأوله"مك!حيف"يحاكم"4لرهاأنأليس:فلت"

لسابق"طجيهيةنهبجةكانلم4إ،أعالمنآهأماأنيثبتأن

3"تصميمأوتصور

الموارنة،"منعناهممن؟ل!،قالفيماحقكلفمهماحبنا

وئرنيتمين،في"مخيرلاوم!ئريئ،قاعلينلامنفعلينكانواإنما

أبطالاالا

.وأن،عليه"يهلىولايملواطقأنصح.دبكونوهكذا

إلىوL&محالةلافانه،برهة،حقبدونتسام!،ن.او،الباطل

...الممقمنالاسنلكالدز

لمجمعالتياالبنانيةوالجلارت،:التاليالأخيرفقولهوعليه

عنتستر،ونزعاتج!،انحتلافمذاهبهمكل،اللبنانيين!يناليوم

يبض8تلقانيأالماضيفيالموارنةحملماالتيالرسالةكل،نيوعي

قإ،البيرةخراب8برمدجاءلانهعسقبدون،القولهذا

تمهمورصابقدون5وشوربل"مبئتوعيعن،فبهنفاه

لهمريح؟التناقضهذابين"نوئقف!كيف..."تممميمأو

أنكلى،الموفقغيرالأكبرللداعيةلندللهناولنقف

ا/لاسثقلالمنأصسممل؟943عام،منذالقاثمةاللبنانيةالجهورية

منجزاثاأكثر،الشديدا،سفكل،كاتإءا،الناجزالنام

طفاثمينأقوىوأن،والفشلالانحفاقاتمنسلسلةنيصلقات

-؟5ء-
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أعطواقد،فيهااككمالىتدعوهمممن،نفوذأشؤوثاكل

عن،وبالتالي"الاجمنانيةةر!فلا"قدسيةعنك!"بمدهمالأدلة

عنوابتعادهم،الوطثبةلاممععيقةمه!جو،الحكمفيعجزهم

إلىذلكمملالبرهانفينذهبولن،الانساذيةالقيم"بمض

منقاعدةكلاللبنانيةالدولااستوتحين؟943عامنيأبعد

-.vo(18حقأعواممنوماتبمه،والسيادةالاستقلال

Iعامففي Airمعبالانفاق،لبنانفيالفردقانتفاهم

نيهرلاءوشهادة،المربءاق!ثألامن17")السورييننهم1جير

واثفقوا،تفاهوا-همررأسماوكلالاخرىالمربيةبمضالأقطار

:أنكل

عن،مذهب2أوديئنميين"بدونالوحدويونتكث-؟

.،الأم"بسورثبالالتحلأىالمطالبة

أوالديئلمحديدبدونكذلك،ايمونالانمزاويمتنع-'*

.أو..الوصاأوالهاطلبنيالغربالىاللجوه،عنالطائفة

السيادةمنتخدالتن،ا،شكالمنشكلأيفي،هلالتبمية

.التصرفنيوالحرث

آنحر،افىعاءوكل،الوطني؟لميثاق""عرفماوحد.وهذا

نتذكرأنهناوبن؟الصحةمنلهاساسلا،جمراهيبيقى

الالمحادولا،المسلبنكلحكرأنكن"لمالسور؟الجعبةان
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مدىنتبي!(الاتفاقذلكمن)،بىمنهالنصارىكلقصرأاللبنافي

،؟فالوحدويوناثعواثقين"الطرفينمنكلبهاتقدمالتيالتضحية

معلوحدةاوهو،قلانساالدىتقريبأ.ثىبأعزالتضصيةارتضوا

واللغة،،والتاريخالجغرافيةوشائجوبينهمبينهربطت،اخوة

مواطنومضضبينما،والأممالبالاهانيالمتمثل،والمعهمير

،مستعربأوعربيثهمرقيانهانبينيربطمابأفل،الانعزاليون

لكن،وآمالآو7مانيوآريخأ،لتةعنهغريب2خروإنسان

،كلح،المنطقةأومنهجزءأو،بلدهكل؟لاصليلاءيطمع

الفذ،بالموقعلتمئزها،المتوسطالأبيضالبحرشرقيمنطقة

وحماؤها.أرضهابهاكزخرالتي،وبالذوات،القاراتبين

ووممقالاتفافغ،الوطنيالميثاق،منالمعادلةهذ.كل
مفلامة؟ملابساتبمد،الجديدةالدولةاستقرت!،.التماقد،

،كانالذي،الأولالوزاريبيا!اووضمتالح!كوهةوتشكلت

أن،الدولةمنالجيعتوقخ،إصلاحيكلدصتور،؟لفعل

منبنوذهخملتنهمابتحقيق،المتماقبةالحكوماتتكبر،تقوم

ا!د.والتطلعات،الملحةالاملاحاث

وعشريئسبعةبعد،ا!نمتحققوماذاالبنودتلكهيفا

الناجزآالنامالاستقلالمنصنة

فهي:البنودأما

-؟57ب
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بى:هذاقو!يو؟،الاستقلالتنظيم،-1

معالملاءمةكليتلاءمبحيثا!بنانيالدستوراصلاح-1

واحمفظ،عامذ)دمنهشيهتموقد.الممحيحالاستقلالهمنى

اجتاز.الذيالتطور،مدىمعأبدألإ-تتلاءم،ببنودالدستور

ء،الييذلكمئذ،ا!بنانيون

ا؟علتقريبأطبقنسخةاللبنانيالدستور،انالحمعهذا

وخاقهأص"سر،بزبذهالذي،)لثةالثاةيف!ةلاالجلارعندستور

دستور،بهوابدلهذا"نبذثم،الرابعةا!هوريةدستور

،لبنانفي،هناأما،نفسهافرنسافيهذا؟اطامسةالجهور

...واهترائهتدمهكلالعتيقالةديميزالىفلا

أولئكغسيمر،"كرىيا،ا)ففبحةهذهعنالمسؤولفمن

كانولو،صالحمفيلأنهإلال!ثنهلا،بهكالتصكلالقاثمين

ولسى9؟والجهوريةوالدولة،الوطنلشانصالحغرفىذلك
."!ض

صاطة،تغدلمالتي،الدستوربنودببمضالمتمس!ونخلاه

منكثرةوبينهم،المواطنينمنالمتعسفةالمتحكمةالقلةغير

نفسل!ئىءنيإلا،هذاتمسئكهموما،الموارنة)نحواننا

...بعفوب

فصم،ركابهمنيالساثرون،16خروناللبنانيونأما

-؟58-
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،صوليونالوالرعاهـيدواطئناء،الانثهازيونا"تعئون

منالقريبالمدىكل،المنتفمون،والاقطاء!يونوالاستغلاليون

.،الأسياد"

:يكونوذلك،،الةوميةاللغةتمزبز،-2

منالرحمب8ص".أليسالدوأويئلغةالمربية"اللهبجمل5-؟

نيعليلأمعضدئ،الرحيةاللغة"هذهتبقىأن،القدرسخرية

عامأطالىكلكانت،واحدةأجنبية4لةمنلا،وارهاهـعر،

8أخرىأجتبمةلغةمنبأكثر"تحاربأصهحتبل،1943

فكرةأصخاببهايقومالنحدياتمنأيفمألمجد.عالاهيك

مسابقاتبعضنيبهة،"معترفأغدتالتن8اللبنانيةاللغة"

بعضنيالتدريسيةالح!بعنفضه،الرحميةالامتحالات

مخذالمتعافبةالحكوماتعلتفهل...الحاصةالمؤصسات

اللغاتيجمل،صريحبقانونالرحيةلفنناحقحفظكل1903

..؟حلهـماعندفقف،الجماهيريةواالهجات،الأجنبية

وبعض،الدمولةفيالمسؤولينكباربمضيتحخجألاغ

اللنةمحهرنبأثم،المناصبأكلالى،غيرهممنيطمحونمن

حياهمنجفن"مترفىفأنبدونذلكيفعكنوهم،العريية

ا؟ءخجلأو

خاظرأبرالاصناذ...+اواالرطنيةالثربيةوريرباقتراحقولكمماثم"

11،المدارسفيثدربىلنة،الطآلارمنيةبفبول
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؟وذلك:،الوطنيم!طاتمظيم"-3

المهدحسناتفيهتبرز،م!الحأ،كمأليصبح،-؟

فيه،المفروضةالهيبةلهفتقروحق،الدستورنيالاستقلالي

يكونأنمحبلافالاستقلال!..لهالمطلوبةالضروروالثقة

،(طائفيةنيةاله!:يةبرلأناستت!ف4)ولهقوميةأدمانيةمجرد

:يقولأنتجنبأيضأمناولعل)الوطنيةالنفسلعزةوارضاء

التمصببروحالمثجممةالنفوسلدى،مك!حلالشلاةآرضاهوا

الوطني(الحكم)بكونأنيحببصل،وحسب(الطالفي

،جشعة،محتكرةقلةحياةلا،كالهالشهبحياةتشمل،نعمة

...سوأهادونلهاكمزرعهلبنانإلىتنظر

منصنةئير!ثعوسبعبمدالتمفاتهذهمنتمفكم

!؟"الوطنيالحكم"

وذلك:؟"والاقليميةالطائفيةمعالجة،-4

القاعدةهسذهةان.ا)طاثفي!ءمساويمم!للقضاه"-؟

بثةءنلبنانحمط4("ختاط)و،ة!بهـنفيالوطالتقدم"تقيد

الروحيةالجماعاتبينالعلاقاتروح"تسمماكلاعنففلأ،ثانية

،(المتعددةالطوائفبكلةالتلفظ-قأأبىانهكيفحط)

الطانفيةأنكيفشهدل!وقد.اللبفانيالشمبمنهايتألفالتي

،نتيالحاصةالمنافعلكفالةا!اةالاحيانممظمنيكانت

-60"-
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مف4يصتفيدإ!انأ،لبنانفيالوطنيةالحياة!ان!ةاداة

.8الاغيار"

مماثريجنبناأنالئهإلىالتضرعمنهتابدولا:قلت

...ومن.ء.منالثمماليةإرلندافي،طويلأمدمنذ،يحدث

...البغيضة9طائفيةاعنيتسببما

كلى:و،الانتخابات!قانونتهددل"-5

انطباقأوأكثرأصحالشعيالتمثيليأتيأنلخفههـن5-ا

وهي،(الطائفيينلاطمعأ!م.را!"الا)اللبنانيينرغبةكل

سبيه،القانون"ذااصملاحييأنتمتةد-اطكومةأي-

درذلميأأوطائفيأ)،قىيزدونالوطنأبناه"بعحقوقلكفالة

.(لبنانفياطالهيكاطبةيأ!"أوافليميأأو

.((الثهاالله):"ما*)ام!اهالات6-5

إلىلمجمع،هيئةعليه،"قشرفشاملايأتيي!لو"-1

العملهذاإلىإلحكومةا)وسثبادر،والتبرداهة،النزالكفاءة

.ءا"قريبأ

الاستقلالمنعامأيئوعثسسبعةودمد،ن61!،و:قلت"

لا،اطالياللبة،نيدستورناوفحمنسنةرأربعين،فرفاعن

طالبالتي،البنودتلكب؟ب،ءلميهكانتماكلالأهوركرال

(؟؟)لوضيعيةءافوأ-؟61-
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ابدالأوواصلاحها،،ممالجتمابضرورةالأولالوزاريالبيان

به،يقولمنينتظر،الاحصاء،يزاللاوكذ)ك،بهاغيرها

...ولكن.للباطلوازهاقأللحق)حقافأ

1 " وذلك:؟،العربيةالدبىلكلVلتعاون-

كبيرهما،للدولالتامةالمزلةيأبىالعهمرلأن1-8"

؟التماونمنالنوعهذاإلىالدولأحوجولبنان؟ومغيرها

و!ريخه،،وثقافت،ةومهولةة،ابفرافيموقمه؟ن

المربيةبالدولولفانهيفعقيولكلها،الاقةصاديةوظروفه

لاالأصدقكلهذلكتل!أنمملى،اهتماعهطلهء4،في4"ثةحق

.(غيرذلك،لاوفعهوصدقأالرياء،حظلا،والاخلاص،ال!كذب

التطوراتمن،المنطقةفي،تئمقدمانشهدنحنوها:قلت

،الوحدةلمحقيقمملىوتعمل،انعزا)يمةنزعةكلعلىتةميالتي

ويدركونالانعزأليونيعيفهل.وقاتمأأ!ظصالمستقبلكانوإلا

.؟الامرهذا

الاقطارفياخوانناإن":قانلأالفصفيالبندويمفمي

الرطنيون؟الاباةأبناؤهيريدهماإلاللبنانيريدونلا،العربية

الا"نكلريريدونهلاوهم؟آممرإليهم،رللاسفهنربلاونحن

مستقلاعزيزأوطنأنريده،إذن،وهمفنحن،أ!ةمعندل!
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.810آحرسيدا

الرثيسبحاأتىالتي،الاصتقلالوثيقةهيتلك:قلت

تخلفولكن..."!كوماتنا؟ولى،الصلحرياطى،ا؟ول

بالممعالحواكتفوا،وادعرامةالعزةأضاعو)،خففبعدهمن

الحاثط،صرطىض،ربها،ممس!نأل،المغةممبةلمنانموا،الحاصة

...حيالاولابياناهذاي"يلزم!ممابكل

:سوفولذلك؟،المواصلاتتحسين"-8

والئنقلالنةلوسائللتأميناطكوهة"تسعى1-5

مغبونةظلتالنيتلكسيماولا،المناطقحيعفي...الكافية

.؟943عام-،اليومحتىالناحيةهذ.في

،والجنوب،البقاع:ذاتهاالمناطقتلكلهزالولا:فلت"

بلومحرومةمغبونة،؟97.عام،منالآنحق،اليهاومار!عو

الجهورورثاسة-الدولة"تنئةق"بينما،أيضأهاءيرومنمنها،

الجبلمناطقإحدىكلالليراتمنالملارينعثمرات-خاصة

تلكمن،اللبنانيالوطنمناطقهامنو!رهـم"غير،اللبناني

أيضأ.الهواءومن:نقولكدي"ى،الرمانل

وذلك:،،الماليالنظامإصلاح9-5

،...ةلمساوااوالعدل،فتلفةاالمكلفينلفمات،لت!كفل8-؟
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فيه،دخئط...الدو)ة"تزاللامابالذاتوهذا:قلت

،الاحتكاراتامتيازاتعلى،والابفاءا)نشودالاملاحبيندة"مترد

؟،الدخلء!ريبة"وخاصة،ائباضاجبايةعنوالتطنيش

العلم،:وأبسطثاحةوقهأقدصمنءرومأالشهبيبقىبينما

...و...و...و،ا)طبميةلمماب"او،ءباوالكمرءلمااو

:)كولذ؟،غانتابااوعةالزرا"ةبة"-؟.

الىالمؤدية!تدابيرعلى!اقئاذ"صعاطكوصةستمئل1-8

كتوسيع:الوسائلبكل،الازتاجةج"رو،الزراء4ن!و

الزراعية،تال"الابإمدادهـاو،المزراء4أصالحة1المساحات

هصذهادلاستيرجهدكل!وشهبذل"،الريوسائلوتعزيز

الأوبئةلمكاؤحةوالأدوية...-دةكالاس:إوادواتال"الا

.15"ارالبذوفين،لأعر)ضوا

،والجنوب،البقاعفيالزراعيالةطاعإلىوة!ظزو:قلت

اطكوماتلتتهبد،-ءهديعلىلكدليلتكةيى،وعكار

ذلكلتحفقد*"من،ا)-اعة،ض؟943عاممنذا،تعاقه"

...الماخلاحي"صاإنيطط

وذلك:؟،مط)اوالاسعاف"صر"11-8

لمبلاد(كذا)وتمويئ...الواقيةالتدابيربتوفير"-1

-،16-
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كذا)الدولوصلمئخابر؟اللازمةالملاجاتسائر...وبالأدوية

وتخصهص،الموادهـذ.استيرادلثس!ل(بفآالاجيعها

.810منها4الييحة،جبمالبنان

بيمعالدولةإهالمدىيهلملاخانييناللبينتنو:قلت

ا؟قن؟الأمضياتهذه

:أنأجلمنوذلك؟،المملتنظيم12-8

لحريته،كفالتهامع"تبمزهللماملالحكومةؤحثةل،-1

كلوستسهر...المشروعةوحتوتهء-نقبللهت!كةلوأن

،...وووينقصهامنها؟وبصحالهاملءاية،الموصموعةن!زاالةو

،يكاؤحوت،الساعة،ش،العمالبالكلان!لو:قلت

منايلةؤأندون،المشروعةحقوقمسبيلفيويتاضلون

نو!طفيفىصثنإلاللهما،4واءبقلود(أوصاءيةآذاز(المسؤولين

دب،اقراإسةبلافي؟اور،اتلمسيراوتوادظاهراباتالاضراإلى

؟...كلماالو!صائلءذهمنأفىإلى

،!لاءطاليب"يلبون،عندل!المملوزراءبعضرأرةانطم

مماشهمب-اكفي،لو*)امنالناسبضمواليمح!ر،المفتصهجة

را!ينإلصوىلغرضلا،الأحادوأيام،الأعيادقيض"أيام

فياشيءوذلك.الايامتاكءثلني،-قيةتياغير!المدينة

.ء.ا)مملإ!الاستاذلم"يرو+جممنفئةنفس
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وذلك:،،الاجتماعيالعدلةل،ةك،-13

م!ر.،2والغلاهنتائجالى-اط!كومة-"ستلتفتبأن.1-5

الفاقة4معابإلىوسثبادر،قيرةالةالطمقاتىينسيماولا

سساتالمؤوستمذ...أمكنبما،عنهماوالناشيه،والبؤس

.،الممونةمن؟!صنمابأوفرالانسانيةالحيرية

)3لمحققتدالاجتماعيالعدلهذامنكتم."وافكم:تلت"

غيرها،لينعم،الفقيرةالطبقاتفوقرواقهتمدزالماالبؤس

والتخمة،،والاسر)توالتوف،بالرفاهية،ا!ظوظ4القلةمن

هـبمارافهورحم.ا!روميناللتانيينمنصواهاماتولو

الحقيقة،وبمءعنالقناعكشفواالذيئ،،أرفد،ةس"ؤم

اليالساءةتلمنوجعلوها"بيصحيص"فيالدولةفأوفموا

صاتالدرابتلكللقيامستدعتهم،وافيها!صانوا"القدمجازلت

للتانيينامن%4:الةائلةالمرةالحفقةعنكشفتوالي،القيمة

ببحبوحة،يبمشونالباق-!نمن%14و؟الثروةيمتلكون

البؤس...نيكرصفالمتهقيةالفجمةبينما،واسات
...وأدوالشقاء

:8الوطنيةالتربية،-14

لهربيةالةشء"لهرقيبأناطاضرةالح!كومةس!هى5-؟

عريحأتوجيهأ،ن61منذ،جهه"تؤبأنر،صحيحةوطنية
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اللازمةالوصاثلوستتخذ؟والاستقلال،والعزة،اطريةلمحو

لتمزيز:

بلادله!،فيالموجودةالمماهدجميعنيالمربي!اللفة5-؟

.،التمليمفروعجيعوني

يخرجبث،وجة!اةجتهاالبلادآررخ(يزتعز)و،-2

!انريمة!بهة،،ءنهم(يخهاوآر)بلادهمبجة!افهةف!ءأوم،!لأفي،ؤ

واحدا،،ا!نن"كأزج"نريدأنونحن؟(آريخهم)وغيرهمبلاد

التملموسنجمل...والوطنية،واتورالهدف"موحئد

القرىليوتعجهنثرهكلوزسل،احبارياالايتداني

وحسب،ليسهذا؟"(ءآقضابزالائيةكل،حشيةضياطبنانية

،الثانويبالتعلعخاصمنهاجلوضعالحكومةوسثسعى"بل

،علي!االمراقبةحقكل،الخاعةالمعاهد!يععليهتئهمفس

تكوتلاحتىوذلك.منهاالاجنبيةعلىوخا!ة

.اه"...حرة

مبلغعلىاتعليقاعنبفنىيو!لاالقاركماءولمل:قلت"

منعامأئير!ثعوسبمةمدىكلالمتعاقبةاط!وماتحققتما

...الناجزالتاملاستقلالا،فرنساعنادتقلةيةالجهورلةالدوآريخ

اكهوذجي،حي)LAااكم،جذلكبتودبض.!A،نعم

فيالاولىالوطنيةللحكومةوزاريبيانأولتفمثنهالذي

-yv-
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..9431الاستةلاليماطا

ئير!ثعوسبعةصلالا،تاقبةالح!ومات4متحققتقكم

عنصر،الأوحدالهنصرمنفه"علىزمنهدتكادكلهاو،ءامأ

منأبناءالقلة،،الأثهمواكبينالوردةأبئاء8،،افتارالشعب،

31،بالانعزالية"ا،واربينتميزوا،منالذيئو!واطنينا،إخواننا

أضحت،التيدهدنوض!بفيالدستورالةمديليد"ء-ثتفهل

حياةخالطالذيالتطور،منالاوةرالمفطامع"4تءير

.آةطاعا"!اأفىفياللبنان!ين

يحوزلاالي،مكانتهاواصنلتا)قوميةاللغة"ءنررتوهل

ا؟ىلهالهاتهافمناءنقفلا،احتلالهاهالغير

فيه،ةضو!ةملاالييبةلهاستةرتهل؟فيالوطوالحكم

اآلهالمط!بةالضووريةوالثقة

المتعاقبةالح!وماتاعار!ماهل،والاقلإميةوا)طانفية

ما،ام!أطومنالتخقبفمملىمجلتوهلبهما؟)هتمامهاصنشيئأ

2راي!الابوت!ددانها)كيانفي"ئخرانتزالانلا،!نا

ما،الماليوالاعلاح،العاموالاحصاء،الانتخابوةانون

.والاصلاحواكطورالتمديلفيالعملتتطلبكلهاتزال

المناطقنيالمواملاتتحسينضرورةعنل!هيسك،ءذا

-؟68-
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جميعفيالزراعةتنميةوجوبوعن،فقطبمضهافيلاجميعها،

-"مها.ا"!الانتاجوتحسين،المناطق

ا)بلادوتمويئ،الواقيةالتدابيراليومحقتوفرتوهل

؟....ووووالعلاجاتوسائر،بالأدوية

الهدلكافالةفيواصلاصيدت.و!طاعلتوهل

اليه؟ا!تاجةالطبةاتبلميع،الاجتماعي

ا)هميق،بالحزن،رك،ايلامنامن،آخرأولدسآوأخير

أردكطفيبأكأررلمتمازالتمااقي،واصدل!،الوطنية4ب"الترحالة

يأ،رجبا!هلبثوئيابتدلااالفايممع"لهو؟اذيمينلمراغيرذبلأجاا

،الثانويوأخيهما،التكميليالتمايموفي،"وفيهتتعلاحتى

والمستغلينعليهما،المتطةلينوأصحاجلم،فيالدكامنفادحةكثرة

،الأموالامتصاصفيوالموغلين،...ووالتربيةوزارةلغةلمة

32آحياةمننسه،ولاادبدونالضحاياوكرك

التمس!كإلى،اصلييا،الدكا*ورددعوله!التيالدولةهيأهذه

ماإنوأ،ثرهم،وأركان!اأصحاب!!بالنواجذ،علىوالمف!بها

!؟؟ليلبط،"ود!يصب)اط،فيملم،كلهمنفل

ممنابيمعيديبينزضعأنجدأالمفيدمنلعله،والآن

الموارنة:"الموضوعصاحبوخاصة،النقدهذانوأ!ةيس

ومعالم،الانحفاقمظاهرمنرمكسمابعغ!،آرفيجةصورة
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صاحبنالها،المتحمس،الدعوةعهملالءنت!كشئفالتي،الفشل

قوله:فيوالمتمئلة،الصلييل!س

فيمك!حلادفةالموارنةوقسلمأنالطبيميمنكان5-؟

.،نحلقهافيالأساسيالدورلهمكانالتي(اللبنانية)الجهورية

الماروأيمةتستمرالكخيسةأنأيضأ،الطبيسمنوكا؟،،-2

،..وو،المامةاللبنانيةنوؤ!صلابكااهتمامها

بهاختتم،وةدالصلييلدكتوراالاستاذرأيهوهذا:قلت"

لنفسهاتخذ.وقدنقدها،صددفينحنالتي،4المزدوبمحاضرته

بحكماليها،يتوصلكنتيجةلا،يلمض"فيمنها،،لينىرجكمقدمة

منلهراق*ا،صحتماعلىدلل،كفرضئةبل،الدرس

تأوغيرهنفسهيوموهو4وتناقضاتو!زويراتتحريفات

عنببمدها،المفضوحةغايتهوفي،العقيمهشروعهفينجح

...واكجردوالموضوعية،الح

الشجربة،تالهنيالابمنانيالشمبرأيالأنودون!كم

؟(؟17.-99،3)عامأوعشريئ4عبهخلال،فيهاعررد!التي

فيه:اللبنانيينورأيفيالوطالميثاقاولأولنأخذ

جريدةنيشييالراركلمابثأنههجا؟079شباطمن29في-؟

الكينيونةمنالوطنيالميثاقانطلاقأناطقيقةو":يليما1لنهار

-970-
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أحد،بهيقزولاالزمنسبقه،رجميأأعرأبات،الطانفية

ولابى،نرمنين5.صنةمن،الظائفيةدكنجيةبعضالا

"...كغوتيةأثواب

وأخذوا،الرجعيةالظاهرةهذهعناللبنانيونقىوللقد"

"تجاري،وتقنية4عدمقومات،بينهمفيالاميش،بمتهدون

.،العالمفيالتطور

يةفامأن:هو،التاصرعبدالرنيساق!ترحهوصا"

القوازيخا،منالطانفيةنبذكلأولآ:بينهمفيمااللبنانيون

ءلمحانية،اجتماعيةمقوصاتاعتمادوك!،والدضور،والسياسة

.15،والاسترارللبقاءالراقيةالدولاعتمدغا

ين،صاحبهنحطأعلىيدلالكلامهذاءطلعإن:قلت"

أيخا،"كارالميثاقهنأإذ،لطائفيةامنوطفياللميثاقاقانبثا،يئهم

وانعزاليين،وحدويينمن،اللبنانيينرينكان،وبتناهبىفيا

بعض3كا"يحب،مختلفتينعقيدتينأمصاببينأبدأيكنوإ

للا"خرفي.رهويصؤرهيفوان

صوريةكلالتوحدإلىيكي!ن،لبنانيينبينميثافأناك،معن

،الضربأحضاننيا"رتماءيؤلهرون،7خريئ،ولبنانبينالكبرى

له،مبررلا،مع)ورأفي؟عر،والتجيةوا!ايةللوصايةطلبأ

..الزمنمعكراكمترداشإلااللهم
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،8السوريةالجمية،أنمننقولماصحةكلأدذوليس

منأءضاةتضمكانت،اللتانيغانمثحصرييرئسهاكان1اقي

الاتحاد"عنالةولن!ميوكذلك؟كأ)فتيندينيتينعقيدتين

.ا&ودايوسفأسسهالذي،،اللبتاني

عليه،الوفاقتثمقدأنه:نقولما!الأدلةمنوكذ)ك

رئيس،ا)*حاسمصهطفىمائدةمملءثاءبد،القاهرةفي

نء،ا-وريابك"ردم"يلأجلسحين...ا،صريةالوزارة

عن،المبناني1،اطوريبشارةأجلسكما،الدءوةصاحبيمين

بكمردمعليهيتةقمكاعلىشاهدآالمصريليكون،يساره

البقاعفيبحةوفهالبةالمطاسوريةمنهماللأواتلين.،"تمهوالخوري

خمن،Iبقائ!منودلاكانالتي،القطاعاتمنوغيره،مثه

نءلتؤليداالواعد،دتلبفلمممثلافى،نيوالش،،ا)كبيرلبنان"

فيالمقررة،دود.كلأقزإذا،الفربأحضانفيالارباء

.1926عامفي"ونيالذي،الدستور

،الحوريبشارةإلىيرغب،ا)"حاسالرثي!بلماوهذا

فيمارأيهوصألهرلمثمردمجيلإلى.التفت،نمبهيتقدممابعرض

ن:!طتوءندما،إمثارةاثخ1ب!لامثقنحن5:؟فقالحمع

لانمستمدونقىحن،ا!بنانيةأسيام!ةا!يالاتجا.لهدامهموويا

.*،لزماذالبنانفيتمطلبكلعننتنزل

.(542)ص(9).ج"لبنانيةحقإلق*اطوريخليلبشارة*
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بينفيهالاؤ*،قتم.قد،الوطنيالميثاق"ي!ونوهكذا

"...وكلعلى،ديةيتينعقيدتينبإ"صأبينلا،اللبةاق!ن

منبهدطالبونماض"عنلا:ةانالس!وررين'فازلكانثم

لا،وطنيةسياسةكلياؤظأنشمرطعلى،،وصاهالبقاع

وحسب.عرديةلبنانيةدل،ء-يرجةولا4صسل

،يتمملآخر*ممن8الميثاق،"ولقال"أوقيلماوكأ

اللدنانيينمن،والةصارىبا،سديخا5و،،وسياستهمبالعرب8

.ا،وفوعخارجيبقى،اطاصةونزعاتي

لهموليس،باقاللبضانيينبين،الوطنيفالميثاق"وعليه

السيد،،المستقلبةانفة1كزالفلا4ا)طانفبأصا؟محيدعنه

بشأنها.لناالناءسعبدالرنيس"!هصبةااهملفيجب؟اطر

بشأشهجاء،بىفد"عنهوالمسؤولونالحكم80نيا2و

؟لي:ما

فيالمقدملفاروقجاء؟970الةانيكالؤنمن23في-9

قأيحب(الاةطاءيى)الاءراءلهنان5:يليمار1،كابمريدة

...والمواطنينالوطنلبنان4انةافمملىفيينتهيزول

جاء؟970الثانيكانونمن23بىالتاريخنفسوفي-2

الحالن،دجريدةفي،الدنانيةالندوةس"ؤم،أحمرلميثال
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الذهنيالمئناخهوذلك:يرامماكلالحالليسته:يليما

8...فيهنعيشالذيوالنفي

أجمابة،ذلكنيالنثيجةتقعمنعلىفاءلوحين
عاجميعألونمس!لمؤو،وجماعات،وتكتلات،أفرادآإتنا...ه

.،لبناننافيالأوضاعاليهلت7

يقعإنما'التبهةصذهمنالأوفرالقسطولكن:قلت"

لأنه،مملالشعبالأقل،والقسطلبناننافيالقياداتتولوامنكل

لكنه،وتبديلتغييرمن،4بيرغبماتنفيذفيبطيء

آجه.أوء،جلأاليهواصل

أيضأ،الرياث!يلماركجاه؟97.الثانيكانونمن02في-3

صد+قواأنهماللاجعينمعوصثكلتنا5:يليماالنهارجريدةفي

قغيةهيفلسطينقفهميةوأن،عربكالمناأننامن،م4أقوالنا

لهذا؟عربيلكلملكى5عربيةأرطىكلوأن(عربية

وطنهمإلىعربيةارطىكلمنينطلقواأنحقهممنأنو%دوا

بعد،اليومللسيادةاتتفيرالاخوةبفهملاوقد؟السليب

ففضناهل؟تغير.فاذاللسيادةأخرىاتذفسيرنهطيكناما

.الاخوةهؤلا.هم!فبأنيربد،5هذا3العروبةمنأيدينا

مفانم،هناكتكونن!-،عروبةتكونأنلايمكنفالعروبة

.ء1،وتضحياتواجباتهناكتصيرحين،عروبةوتبطل

-،97-
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ثراللاام،ويدركهااطقيعةهذ.ب!ضنايعيفمل:قلت"

ITوال!مائرالأعينكل"تضث!يىأشياءهناك

ونظامها:الدولاني8"لثا

نيصافيلمزت1970الثانيكانونمنا8في-جاء1

في،للناصفىمحيولمحنسنة27منذ،:؟ليما،الأنوار،

لاالذكط،الديمقراطيالبرلمانينظامناعن،والحارجالداخل

...بدلآعنهنرض

الغبار!يعلوهاالني،والنصوصالاوراقمجوعة"وهل"

نعم)تتداولالتي،،الشخصيات"منالمحموعةهذ.ءوأم"

والنصوصالاوراقمنالهموعةتلكباسم"حكمناكلى(حذا

؟الغباراه!عيالتي

عنتكفلاالنيهي،،الشخصيات،منالمجموعةهذه،

الديمقراطي.البرلمانيذظامناموضوعفييك!طا

لبنانرسالةموضوعفيالح!يعنتكفلاالتيوهي،

...العالمحلأودوره

3لبنانبهايناديالتيالرسالةهذ.هيما"

ن!طيالذبئهم؟-منالرصالةبهذ.المبثسرون"مقن"

-؟75-
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.15،؟العالمعلىبلبنان

تأالصلييكالالدكتورمنفطلبأسئلةءذه:قلت"

بأنمجلأ،وا)تر!دوا)هدمةاإوضوعيةمنر!ثنهعليماعمب

بل،سنة27،مهذيزالونماالذفيم،،اإوارنةمنآصحابه8

ف!لىذلكومع...لبة،نفيلأحكماكصدرفي،صنة44منذ

،بةيكونأنالاسرارأرادهاذيا،هذابلتانوصلواأيئ

عنالتلهنبفيالامثالوءضرب،العروبةجيدفياليةند

بهاوالتبيز،،الطائفية،فيالمتمثلين،والتخلف،ةيمل!جرلا

ا"نهنرالية؟عنالجيعمنالأبصدرولكونوان،ا)واطتينبين

نزارللدكمور1970شهاطشم!!ن...بماررخجاه-2

وجد،:وليماةين،يفاالجاءعةفيالهلمومكليةعيد،ملمب

تتزعزعبدأت،الدوثهقياد*ليمصافهمأن:اللبنانيينبمض

ماالحياةأسبابمنا4تمإذاأنهورأوا،وطنيةجامعةبةجام

المراكزإلىرصلأنمنبدفلا،الا:قاادتوىإلىايرتم

طبقةإلىينتمونأفراد،الدولةقممرالى،الادارةنياطساسة

.5)"لقيادةابحقلهايقرونولا،جايعترةونلاهم،الثهبمن

القدرب!ذا،الطورلالمقالك)ذمن،فت!نلف:قلت"

للدكتور"ئيانهىف؟رنماعلىواف"4دلالةيدل،لانهمنهالةليل

لم.جهـيرؤومنالصليي
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ني"ة!صأبر-ىلا!ث!يم!فلأSdtV-ار.مهـآمق28،دوفي-3

نا!،الينل!-وضت،إللمولة*اللبن!لنييةالغلر،،"يخا!موضوع.ه1،

ضضظزرهر،:علدة،لنيلىامنهبتخويخ!كضما،5*وأ:يلي

.،!مممايقالحايايهالمتبلينيملالة!!وو*مقا!هم!!ئانيقكا

وكا!ا.الدولةتبدو،والاضطرابالحرببوادرتظهروعندما

.51"تفعلماذاعارفةغيرأوهتماسكةغيرأوفادرةغير

أمملأ،متماصكهوغيز،فعهفدرةاغيرلعلهابل:تلت"

..حقأ.تفعلأنعليهايبوماذاريد،مادومأعارفةوغير

محاضرتهنيلها"برؤجالتي،الدولةب!ذ.المؤرخالدكتورزأيكا

31الأنحرىومؤبناثه

،راث!ل،هفيغشلاتؤيني،لات+!يأرiذ32!مح*7ويا،ء-

يلي:ها*لاهالبطي-والموت...والسلمالحرب،:عئواننحص

*"....لهولة!دلملبنان+وم!ص

متنافضةصلطاتمجوعة،السلطةبمعنى،فيهالدولة،

والمقاند،16راءمتنافرة،الممهمالحمتضاربة،ا؟هداف

تنوقفالثيالجوفاء،بال!كالماتبقائهاتغطية،باسترار،لمحاول

،افتلفالعمليهماتعليها،وتبتمد.عقالمتفقالممياءالنظرياتعند

مسألمةته!يل،عليةمسإلة،والحرثواط!كمفى،حولجا

اللرلةمن.،.لبنانمنننتظرأن،نذإ:،"لقعئفأ...نظوكة

(؟2)لآضيحيةأفوا-،277-
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نيأملمنوهل3حاحمأآاختيار،الث*بالدولةومن،اطكم

ويتحدون،عليهللسيراللبنانيونيجتمع،واحدمسلكاختيار

مجملمن،لبنانفي،كقومانمجب...؟يقررهالذي-ول

،واحداوالمسللد،واحدأوالش!ب،واحدةالدولة

.15"يكنأيأ

فليحؤلواآوالض!ازالمقولأصصابرأيت:قلتفى

.،،ريخيةصورة:الموارنة"صاحبإلىأجوبتم

فيالحاجانسيكتب؟970الهانيكانونمن؟9وفي-5

:يقول،افتحوها،ابلابوافتحواا،:نعنواقىت،النمار،

،كن:صوتبأمم!،هنا،سنةول،انفتحتا)سيرةداهثها،

الاولى-الرنامصة-علىالتسابقهدافييدخلاننريداننا

الرثاسة،إلىالوصولنيالرغبةنفسهفيمحد،لبناف!كل

انتقلفقدأJكزوأنلهاآنلانه،الموارنةكو،تزولانىمجب

.9،15خرمكانإلىالقديممكانهمنشيءكل

الصليي.*الالدكتورلامرومنا:فلت

الطائفية:في8آوأخيررايعا

الثممب،،فيالنقاشعدأطلق؟970آذارمن26في-1

ت؟،لبناتتدميرإلىتسساصرائيلانآ:؟سخريةيقول

ومهملام؟بمحبة،طوأنفدينيةعدةبينلجعافي،البلدان،بينأمثولة
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عتءسبةكلالقائمالامرافلي"كيانمعرلمناةضبذلكوهو

."ؤاحدةدينية

هذهمبتدعكانمنندريلسنا5:ليقولالكاتب؟ضيثم

.اكذبباوحقوالحطأبالزيفالمشحونةةرك!فلا

ثبتوها،،عنديادؤولينمنكثيربئأنالمدهشل!كن،

مذكرانناوفي،تصريحا!مفيالصدارةمقاميعطونهاوراحوا

نسمالاستاذوكان.الدوليةالمؤتمراتوفي،الأمنمجلسإلى

بحمدهاالمسبحين،13المتحدخم!آترخارجيتناوزيرمجدلاني

."جدةمؤتمرني

...الته!كممنب!كثيرفي!اءلالمقالصاحبيعودثم

منفريدوضعذوAبرالبنانإظهاركلالاصرارهذالماذا"

بمحبةالمتعا؟شة،للطوائفبلدآاالعاأمام،وتكريسه،نوعه

.018؟اوصلام

علأ،الأخيروادؤالالمقالصابنزيدلاونحن:فلت"

قدلبنانبأنالباطلةوالدعوى،الزانفةالدعايةا!إ:فلناما)ذا

،قالإذبحاافهورحم...%95الفاثلة،التجربة"فينجح

...ا!كذبةلعل:قال؟الأكاذيبمنت!كدلماذا:سألوهحين

.8الناسبمضعند،حقيقةأخيرأ،تصبح

،منهث!فينوعياسيين،اللبنانيبنبعض"نذكرأنهنا!ونحب

-979-
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فدعان،الانيهملقأكلاتستطيع":لنكانأبراهامة!!ب

لكنك؟الزمنض!بالناسكلوتيش،الزمنكلالناسبعض

.،أنرمناكلالناسكلتخدعأنمنأعجز

لبنان"عئواننحت،"الشعبنيجاءالتاريخنفسوفي-2

المطرانرمالهني5:؟-ليما،كرباج"عئ"وةب،الطائفي

.،مارونيلبنانأنإلىصريحةاشارة،نحليفة،الماروبن

قلاللى،عنلصدور.،ادتغربالكلامهذاكلوتعليقأ

ليلص،المواطنينبينالتفرقةعنيذفعأنفيهالمفروطىكاق

نإ5كاكوباج!ق،والنناحرالتنابذإلىلا،والتواددادجمةإلى

كبيرأأصبحولما،طائفيأكانلانهصغيرآ،كانالصغيرلبنان

جيعهخلهالممنياية-(منخالقوهخلقهكماكبيزأاعيدبل)

الطوانف.

قائهةآبعثم

،Aلمحقنكرههالاننا،وننبذهاالطائف4الصهة"ض،رنننح.

صغيرأ(يبقى)طائفيكللآن...صةلمرأنكونأننأبى

...حجمهمهماكان

لان،الثرا*ئعوروحالديئوأصولتتنافىالطانفيةانثم"

جميمأجحلهمولإنه،العالمينرب(فر)؟جميمأ*الفاسخالهقافة

جميمأ.نحالقهملانههابناه

لانه،طيفةالمطرانميادةتم!ىنرفضلذلئرلمحن،

-01A-
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طانفي.*م

.15،للبنان4الطائفببالممفةيقبكنلاالموارنةات"

يلي:بماإلا،سبقهؤالذي؟أل!لامهذاكلتمليقلا:فلت"

التمييزأنواعأبشعلانها،،لأ!!طانفية8"نشجبنحن،نهم

،"اللون"ومن،8المنمر،منأصغر!ي،المواطنينبين

"نعافمالذلك.أيضأ،الديئ8منوطبمأ،،االغةهومن

الانحطاطعنبلبنانؤم!ن"أنإلىسسنو،ا!هعأنفسناولمجلي

...اه!يفوالتردي،اليها

رز،وووبشاصها،،الطائفية8"لمقارةكليدلوهـ،-3

عامآذارمبن26بتاريخبباءما،بسببهاالناسبل!؟لتمييزا؟خذ

في،مطرانحبيب،الصحةءلوزير،،/الز!ية"جريمدةسني147+.

مأساقئتجريةفيهيصف،الوزراءمجلسإلى9حاله،كتاب

؟200سكاكانهاعددببلغ9تيوا،هرجعيونقضاءين!،اطلوسة

1لقريهة،،هذ.لاغاثة،ا،مكنةالوسيلةإن؟5:يوودونك؟نسمة

(بلدة)نيانشاؤهالمرتقب،الصحينر4المرتنفيذفيتكمن

،ماء،لا"طردلاان8مي،الأخرىالمشصتأما0،0الطيبة

وبرل!،وأبار،شردوناولاد!ل؟مدرسةلا،كهرياءلا

.15"والحرمانوالف!ر،ملوثةطثر!الشتاه

المطراتأحثالذي،المارونيلبنانأهذا!هو:غ!ف"

13نناسينا.أونسبناهكنامابعد،بهبنمكوآانخنيفة

ول*-؟81-
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الخلاصة

...خاصةلسياسةويرو"جالصلييكال

لبنانيةولاعوبيةلا

الدعوةبهذها)!هملييصليمانكالرو!دلاأرادفماذا،وبعد"

بسخير.منا،قصهدو!5وما3لماليم4رالدافعهوفما؟الفريبة

ا!بأوحيأو،بقأاتخذها،صضتة"فرلاثبات،التاررخ

بكل،المفروضةصحتهاإثباتجاءدأيحاولراححئ،اليه

والتزويربل،والتممحيف،التحريفكلقدرةمنأوتيما

الطبيعيمنوكان،:ليةول،التاريخحقائقلبعض،احيانأ

ا!هوويةييافحدفة،لبنانيين3مواطنين،الموارنةيثسلمأن

منوكاث؟خلقمافيالاساسيالدورلهمكانالتي،اطبنايخة

بالاثمؤوناهماممافيالمارونيةسةالكنهتستمرنأيمه(،1الطبيي

ممتالذىاطبنانج!،الكيانكلغيركلاوفي،العامةاطبنانهة

؟،تحقيقهإلىالقرونغبرجهدها

ذلكبكلالقيامإلىالما!بالمؤرخأهابالذيما،نعم

والوقت،بالجهد،التفمحيةنلككلمقذقن"بملوفي؟امود

كرو!اأم3بهئامماكأبذلوطنيألقدف؟والموضوعية

لفكرةبالأحرىأبى،طائفية"نزءأو،!ينيةلعقيدةمنه

رابعةنيالشمسوفوح،مففموحةجاءت،نحاصةسياسية
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النهار؟2)

إعطاءكلالإفدامقبلالتحليلإلىتحتاجهذ.أصنلة

عارية.مكشوفةاطقيقةلتبرزوذلك؟عليهاأجوبة

الدكتورتسخيرمملىوبراهينأدلةمنأنيننابهماوبعدكل

قد،ءذابحثهفي،الموضوعية"أن:،"زقزرللتاريخكمال

...الحيالا"يشبههإلامنهالد،يبقلمحتى،"لمحرت

بهقاممابكلفامقد،الصلييالدكتورنوك!يفأ،إقن

وطني؟لهدف،وكرتيبردرس،ونفنيشنقميشمن

القرن.هذافيالأوطان؟ن،"يمهمذقأنيمكنلافهذا

،!أبعد،رعا؟مكلثقامإنما،البث!ر!آريخمن"؟لذات

وأوالديني،،كالعنفريأشكالهجميعفيالتمييزعنتكون

قدصاحبناأنأم...الطبقيأووالاقليصي،الطانفي

لتماليالترويجأو،دينيةعقيدةلنئسر،بهجاءماكلكلفرتؤ

؟الأخرىالوطنيةالفهإتمنغيرهاكل،بالذات،طانفة"

النصرانية،"خدمةيقممدفىبأنهتوحيلاالدعوةولكن

تواضعمناليهتدعولماونكبرفىها"نجثهاالتيوهي،مثه

1لسماويةالأديانمنغيرهاشأن،ذلكفيا!أش،ومحبةوفامح

ماأعطوا5:الانجيلمنالذهبيةالايةفياليهتدعوولما،أولا

هذافي،كلدفانما،وهي؟نيا2،فهفهوما،لقيمرلقممر

فتلنزم،الأوطانفيالمصلنوزعمبدأإفرارإلى،اةمر
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الذنيوهبا؟مورالدولةوكألمتص،الروحيةبالشؤونالكنهشة

طلئفة،"-فدمةالى،غله؟منرمىةدي!كونأت.-رأما

هذان!ف،آفرطانفيأكلأ،فقر-عليه9ال-امومو،اذاتبا

فيالاررثوذكسيانهبلمارونيأ،ليسهو،لانهوارىغير"أيفمأ

.الفرعنيوال!برونسطنطي،ا؟صل

*قا!بمه،ها!مملىأقدمقدانهلمجزمأنإلاأملمنا،ييق،لمإذن

نجاصة.لسيامهمةتنفيذأ

!سة!السيما.h*اه،ضكرى

،الدراتتفهممنتهةيماولضحةتظهرمل/نإو،السياتهذ.ان

لللف،هالقارييستنتجهكذاالضها،إو.تشيركلهاالقرائنن!ف

.للحاضرةالمسنبعأو

.امز،ركين،7عنهاالكشفنيالحوبىعنمل!لاوفى-نمسكس

أنفسهم.للةراهصكثفيافهاا

اص!دنجصآ!اثلأ!ذ!ا8،)أل!ر،ا

*،/,"

ميرني
وصى!

!ا؟ا
صىقبىمساواؤترسصتجآنجابر
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جعلمراا

(ز:ء)ص،التاريخمصطلح5:رستم،صد-ا

(3):صايضأ-2

(،):عىايضأ-3

(48):صأيضأ-4

(2):تمأ،...و....و،صوريةليع!25:جقيخيييب-*

.؟959صرووت.ط،(2)خاثمية(15):ص

(؟):ج".....ا،مجيان5"أخبمار:الشدياق6-.طنرر!س

..Vkv!بيروت.ط؟(20-؟9):ص

(85):صء(2)و3!4..5*ذمبر*الإمجصارلاملع!ى،:.ه-7

./19؟4تو.يي.ط

)صض:المائدة:8-القر2ن

مبعل.لهس()!و2،:محه،4*لهب!اللن،لحنوح؟ه:ممدبلاولريآ

(2):،ج.*.:751،ريغمبورية*-!تنوف6؟94*فىالقاهرة

"؟)!:*مجى

ثص:؟،)"بى*لبؤلم!!عبزمه!هيو*،":حتن،..ف-!-؟؟"
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؟؟

v%

13

؟،

؟6

؟7

18

A%

30

rI

22

9111بيروت.؟ط(208)

له...صوريةآرويخأيفمأ(وانظر491):صأيضأ-

(14):ص(2):!ف

:ص(؟):ج"المطولالهربآريخ5أيفهمأ-هو

لا(206)

(679):ص،اناليلدفتوح،:البلاذري-

(2):،ج...الابصارتسريح،:منسلا.-ه

(51):عى

(52-؟ه):صالسابقا،رجعنفس-

(ط.؟62):ص،،دمشقآريخذيل:القلانسيافي-

؟908بيروت

.ط(347):ص،التاربخفيلبنان5:حي.ف-

؟959بيروت

:ص؟959بيزوت).ط،الأزمنةريخtه:الدوعي-

(9)

...و...والاجنماعية!الملاثات":النقاشزكي-

:ص،الصليبيةالحر!بنحلالوالافرنجالعرببين

؟،158بيروت:ط(29)

المظمى،انطاكية،اثهمدينةكنية5:رصتماسد-

تربير.ط(28؟).:ص(2):ج2

(393):ص،التاريخفيلبنان،:حتي.ف-

:(ص؟):ج،...الاعيانأخبار5:ق؟د!علاكتاب-

-186.-
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(206-207)

:ص"....الحسانغرر،:الشهابيحيدرمير23-91

لأ900مصر.ط(500)

،207):ص"ا؟زمنةآريخ5:الدوكلياسطان-24

؟959بيروت.ط(211،294

(219-298):عىالمرجعنفس-25

(237):صأيفهمأ-26

الموارنة،منلبنانمؤرخو5:الصلييصليمان-كال27

1959بيروت.ط(17):صالان!كليزيةباللغة

(2؟):صالمرجعنفس-28

(36):عى:الدومحا-29

(207):صأيضأ-30

(298):صارجعانفس-3؟

259):صأيضأهو-32

ا؟جزاء،الكريمالقزآدةنفسد5:ثملتوت+-عود

دار.طالرابعةالطبعة(217):ص،الاولىالمثرة

...بالقاهرةالقلم

/!(2):لماندةا:القر7ن-31

ra-؟35):النساء:أيضأ

(A):الممتحنة:أيضأ-36

الدصثمقيةالافصاريايوبفييوع!ففي73-موعى

مخطوط،النماظرة!واطاطرنزهةكتاب"

-؟87-
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الاميرصيةدالجامغةه!كتبةنيفوتوغرافيأمصؤر

؟لملف.ن5ء2+9حانصية.أطر(1031:."ص.ببيروت

باللت،،شعبة،؟لبلأن.*،ريخ:)حماعيل-عادل38

.ف!شو19راد-.ط(8!ل:صس.،الفرفسية؟

%5it-vتوبير

r9-(952):مىصحالدوا

(7،6):ص4ريخه!:بيالثهاحيدرلاهيرا-04

(629):ص:يضئأ-41

،،الدفيفضر!الاميرناريخ،:انلديأحدالئيخ-24

حيدرالاميرؤكذلك؟بيروت.!(2):ص

.(683):ص

(؟9):ض،ابرجع"نةس،:الحالديأحدالفخ-،3

(fttfm):ص؟حيدرالامير-44

للدمثقبى:الصمالجيلهولونيف*دع،5،+-شب!ىعاللايئ

الثاني!القسم،إلزمان،جوامثنيلوون،،مفاكهة

.؟964الفاهرة.ط(؟.5):ص

،الفزنس!يذبى:؟للغة،وبمو!يةمصنيرحلة5:فولني-،6

ليضأ4؟959،!لاهإ!وثبركاهموتون.ط(221)

ال!رق.،لسابحعشربنلبنانتاربخ5:احاعيلل!اع

317إ:بى(9):!ت"بايخرنسيةهذاءه4رمناحطله

38I)!!.؟155إمارمطى.
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(89):ص،ثحب"تاريمبئ؟،،نان!ل.ـه:*ع!11!لا!ص-87

.(329آ:/*ص،صلازمنةتاري!ا":لدوححاا-!84

:ص،شعبيخ3تا!،،لبنان*5:اصاعيلىعادلث4*

(90لأآ-8)

(30!):ص،الدومص-51

وقد،:فيهيقول"لبنانصقر":عبودمارون-ا-52

من(حبيشيرمجمف)الجبارالبطركهذاتخلص

،...ديذ،دكتاتورأهوفصارالملازيةالاقطاعية

(40):عى

"...!تالدساقدفالسالإ،:إلشدياقىب!رافاحمد-.2

الحازنوهيبة.نمسيبالفخ:عليهوعققلهقدم

:يعول.بيؤىتاطي!اة..،+مكتبةمنشورات

،يهدونلار!لدن!اللدد!.L6jانل!اسإلان"والطاهو

بل،يتفتحواأو6يتفهعواانالمساكينلرعيتهم
نيلىمثس!ينيغا!رحمومأن،قك!هأ،س'يحلولون

لبطركفات!،(...ا).والغباوةءالجهلمهامه

بجيث*وقدوجسيمعظيموقعهل"،،دنحلاالموارنة

نعمفأنفقءوأصهمالز.ولو(...)أنيم!كنه

الولاثم.ذه.!يإ...لمحمهميل)كلصنةكلفيدخله

إلامراءمنلزروار.،برد*،لف!كلير!ا،التنواولرب

-8-حص
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سنةكلنيممكمأثيئأيمقلالكراموالمشايخ

لاحد...أو...أواطيريةالمصلحةلاجل

بقليفان...رلكن،فعلهوالغربالشرقمنكل

وبصدركط،صالةلحزازات(الرؤساهأعا)منم

"...حاكةملامات

جبرانلمؤلفات1لكاهلةالهموعة5:نعيمةميخانيل-53

؟496وتبير.ط(21):ص،"انبمبرنحليل

:يقول

-الزمانهذانيمثله-الزمانذلكفيفلبنان"

.وانظرودينيةصياسية:اقطاعيتانتسودهكانت

الخ.(21؟):!ىايضأ

..."لبنانفيوفتنةثورة5:العقيقيضاهرانطون-5،

(23):ص

(2ال!3):ص،الفرنسيةالنسخة،رحلت":55-فولني

؟7957ب،لبنانيةأوراق،:يزبكيوصفابراهع-56

الخ.rrv:ص

:ص"لبناتنيالحركات5:شقراالبى75-عارف

...بيروت.ط(53-54)

(...62):مىأيضأ-58

:ص،شعبتاريصخلبنان"اصاعيلعادل-59

(؟49-؟47)

(1؟ه-؟50):صايفعأ-60
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(153-؟50)"أيضأ-6؟

8لبنانفيوفتنةثورة،:في،يزبكابراهيميوسف-62

(6؟):صالمقيةىضاهرلانطون

جبرانلمؤلفاتالكاملةا!موء4،:نميمة36-ميخائيل

(؟2):صجبرانخلىلي

،لبناننيوفتنةثورة5:المقيةعفيفلمهرانطون-64

(87):عى

(؟).ج،لبنانيةئقحةلم5:الحوريخلهلبثارة-65

!؟78-؟77):عى

الجزء،،الاستقلالسبيلفي5:السودايوسف-66

.ط،1922-19ء6،الفصلواديفيالاول

لهمجبقكلبمادافي،بىقد(55):ص!9679بيروت

تمهدلموذلك؟،بيروتارجاعبانتظار5:قوله

لاحفة.لادعاءات

(؟15-908):عىأيفعأ-67

.(123-122):صأيضأ-68

(162):ص69-5

:(ص1):جلبنانيةصقائق5:اطوريخلإل-بشاره70

(245).

-99؟-"
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،بالكناهذالهفعا؟وضوولطة!و،للبحتنسل!

منعددأله،نولهرانىحكصن!.فقد،كليلاللأخذوقيبي!وأ

:أقسامإرببةمم!اه؟رمف،التحليليةوالكشافاتالفهارس

.لأعلأما!عحض؟

الجغرافيه.الاعلامفهربى-2

-.الموضومجاعكار!حي-صمى*

البحث.تفنالمحيفنيزوكرهاالؤارد!مبصعنلأويئ8

ضا!ا،
يا8"،*ا،!1ألي!لأ!!!اا

ثرأؤترمرقينإفماظ

-.2؟8ال2"-
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افجاءعلىمرتبةالاعلامأسماء

ءؤلفاته(56،58،59،160،-يمابراه،حبلصابئ

73القلازحيابئ59الاسقف

68رالكاوبئالديئانةبصدا،قميةابئ

!8ص،لح،يحيىابئ49،50

1يونسممن،إبئ95بلاطن!بابئ 5 ، Al

؟77ميشال،بودةابوجرجس،ن-"الحاجابن

ف-يلتوز،طرتابوا59(قثديا11)

لغةالارمفةل*صافترا،،)48ي7!طاابن

؟59(المدارصفي"بىريس23،70ةلحلية،،عرباطط!ابن

1(خرلمؤا)طسبابئا 8 9 ، AA؟؟3فصيوناإطر1،قزردو

؟؟2فيالبكاباصهـ!روامةىلداطيى!!)انلوطوبئا

8،19؟فيصااىو88،89

9؟،18ح!يقظاهربواكاؤب،الظاهـرد-!بئا

8؟الحازندرله!روا33،44نو"لاوالساطان

نوسيوصقفالتباملأثرا86نعبوابئ

3ثيلاجبر،القلاعيابئ r03(فيالثا

،.ني
-؟93-
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يئ*"!

t؟4،مينألاميرا،لانصرا

تو؟ير،محا،اثباصمدا

115

في)30عادل،ءيلمل!م!ا

،80،90،91(الحاثية

؟92،94،17

973ميشال،أسمر

77الأنصاري

!لا7الاءانم،الاوزاعي

،1)بابا9الثاكانوشؤهتيوس

؟90باز

62بوءةث،يأءداالبر

(نا(ط!1)لثها!ءب،زيىا).ستا

YV%

؟.3لأءيرا،لولأارثير

؟.4المالطيأوالنانيبثيمر

؟109،915،11،؟.8

و-را)بالملة)ثاثاأبثير

14،؟.5(ن!!ط 111N؟

؟64،74جربوبب!كاو

؟35صل!د،يهمة

؟77ن!-ء،مجاثواةا

49بولادن(ب

29=مرانل!،"جبران

؟79"حا

13جمةابرا

134ىد،ا؟سر

الانحرم،أةشالديئجال

9،

68صلميخ،علنبلاب

؟87لها"زأ،لحاخا

،27،34في!لميب،حي

35،73

68ثابا"دأ،ةظ=ا

يرالاكل"بر،الحاصباني

؟.،،!.3

،اطتولايأوياطبو

ه؟،46،05يركا)بطر

52،

(اهـطريركا)نو*!ثمم،اطدثي

62

07زطون1،اط!روني

9؟،8؟يم51ابر،نز،طا

AD(خ1)ثيم)!"أيدةص)ايلدلحاا

؟180إطران،4"لية

،؟34،؟!ثارة،يأطور

173

؟35،؟34لر،ث،طك%رد

،32كير!ا)هـطةن،ةاصطى!حالدو

-؟91-

http://www.al-maktabeh.com



38،39،4i،

48،،5،55،

58،59،63،

67،71،81،

82،91،59

57ثانيالاصةالراغب

93أسد،رستم

126باشارفمت

126اكولونيلا،روز

133القدسالروح

؟170،74الريافي،مارك

95ولادأ،زعزوع

94نعدل!،الديئزيئ

،241ركماالسير،يكسسا

143

IAA'نزار،سلهب ، 1Y

AA،19،63)سلطا،سليم

،07"-لطات،سليان

71،82،58

،211فسديى،ادالسو

143،144،145

146،172

79فارسأحمد،الشدياق

ا؟14،أفنديشكيب

أسمدصسنالام!ير،شماب

W%

،44،8رحيد،بيالشها

51،25

175ءزت،صافي

يركبطر،س!بوو!صة

22،32سلقدا

361طىيار،لمهملحا

431صيىسا،لصلحا

(Aيم!لا"!هملاح

93متجيل

،51نا!لسكال،الصهلميي

17،18،20،22،

23،28،30،32،

34،36،37،39،

11،2،،43،to،

16،47،52،53،

55،59،60،67،

68،75،76،77،

79،80،82،85،

87،88،92،93،
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،106،؟..،95،96

،؟107،109،14

،119،122،؟18

،؟136،48،؟3آ

9.1،152،153lot

182،؟70 ، ivy

9هينثاسنيوطا 2 v'?

13لحليفةا،،لكاعبد

مقذم،أليربالمةممعبد

57،58،59،86بشري

،7؟جال،الناصرعبد

173

511ثبلي،ن!المر

721ننطوأهرظا،العقيقي

،89ليآ،ينلداغلت!

10آ،99،100

84الدفيفرالأميربئعلي

جبيلحاكم،باشافىعتر

؟؟7\2كري5،غانم

73الصوريغلىوم

142هسيو،غو

926غيزو

دوق،الاولفرديخان

19تسكانيا

؟.104،8ذولنن

88ناطللا،طكروغلا5تاندو

قرافوثى9

08قرقماز

،143)سلطان،قلاووق

45

180كرباج

80،19الحاج،كبوان

26البابا،العاشرلاون

،(لنكحو)توك!نل

081هبمابرا

،20،ي"نربلاا،منسلا

32،43

971يمف،نيلا!دا

86ثعيببئغا2عد

68سيفاآلعد

Alسيفابئ!د

77لاميرا،افصبئعد

مصربزعز،نا؟ءليىد

؟؟.،104

-69
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01،هرمودقأبوعود

،2المسعودي

،21،22،23المسيح

27،82

80،19شل!مصطفى

Atك!خذامصطةى

؟82حبيب،نا!طم

،3؟سفيانأبيبئءهاوت

32

؟6كير1)جطر،شيلمعوا

173فاروقالمقد+م

؟..مهنبنيونسبئملحم

68،7عسافتصور V

Arأثيخا،فيالدصر!!

،مت!موربئعدالناصر

94ا)سلطان

الفرفيالمؤرخ،له!نتيه

؟19

-dW?

؟39جوبلينأولسبر،نجبم

؟72باشامجطةى،اسالنص

178عد،،ز!،ةنلا

48الوزير،باثمازصوح

84ييرالنو

،2،22،26؟"!تل

28

68العفيفعبدفييزبك

؟.3ف!وي،فيبك

84فسةلاا،بهقو

76بشريمقدم،يعقوب

يعتن،أيوبفييعقوب

5،،53وشدد،قأشفأ

الامير،يبا!ث!لايوصف

\؟.،9.1

الكرديسجفايوسف
76،77،VA،

79،82،59
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!تئ!إفهت!!ع!سلألمق!8ظصث!قتئيني%

الجغوافيةالإعلامفهـوس

136النديرا

161لهةامث،االةديرا

\YAنةستالأا

631لئهاسرإ

8،لرو-مسلاإ

؟21التةاخإقليم

؟49المانيا

،521دطانيابروأاانكلتر

126،ir%

قلعتم-،(هدم):دن51

43،44،58،28

95'،56ايطاليا ، i

؟؟3باكر

68كوراجاا

أولتمفيها)37البترون

والموارنة(الصلميبيينريناتمهمال

؟.77،95،1

957المتوسطلأبضاالبحر

،259انكلتراأوبريطانيا

926،142

6يدصصر A

95!بشناح

172ا)جقا I Nrl F

؟12الغربيالبقاع
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193بكاصين

18بقونة

49البندقية

4،بوقا

iبيروت 131 t vt

141

؟49!ركيا

،3A(تس!كانا)تس!كانه،

93،94،AD

(سل؟ا!طب)طيلانجامع

50،86

149القدسالروحجامعة

112جباعة

\?rالريحانجبل

،30،3nلبنانجبل

32،33،34،38،

54،59،60،77،

98،109،129،131

،146،؟141،42

؟47

13اللكامجبل

،23،43ير!ثبجبة

،4،49،07،608

9،101لإ،95،96

99

،95،97بلاد،جبيل

؟79مؤتمر،ةجد

912الجديدة

87،88الجرد

112جزين

(35جشيف

138ميناء،جونية

بلس(اوطر)نةالحصارةحار

IA

34(قلمعةكمامهلى)اطدث

95دياو،شيتحد

42نوحمر

7،49ةحلب

24،23حاة

113اطرا

23حص

113مهمية41

115حوران

؟؟2قنغارنحربة

؟21عربميونخربة

0131الحرطوم

52دمشق ، 50 ، L t،

77،98'؟3

،ممية
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89القمريرد

85،95يعةوبرمايرد

%9tضومطرIءيرد

52،62قومارماريرد

28،

يوستنياذوسيدكل)خرابه

03(685عام،الثاني

13(إهـةاليهكليدخرابه)

44روحناماردير

\؟3مرو

16،14،26رومية

107 ، 9 r

1،9اقئرومية

*ا7rزحل

روتناسأرهـةط)موصر

13(تومار

23ستير

،22،25،26سوريا

27،0ivy ، 35 ، 34 ، r

،45،411ال!برىصوريا

،27،34،35لأالشام

5110 ، 8 A

146اوتيلث!برد

86،1اشقيفا 1r

43

66

-200

،86،87كه79"شوف

19 1 90 ، 8 A،

100،112،113

23شيزر

112صغبين

،9صفد

901!جد
47،58،95ا)ضفة

2طرابلس ، 39 ، rv،

،419 ، 47 ، i،

،52،53،63،

،67،68،9t،

70،76،77

82،89(إيالةتةظهمها)

181طذوسة

181الطيبة

؟13عازور

،24واوي،العاصي

26،31،43

roقاالهر

83"37عرفاأوعرنة

Ire،76عكار

11rعاطور ، 11Y

48صت!
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104ممركةداراء،عين

\؟2"زبدةعين

rالغرب (AV%\

56غزير

34الفاتيكان

،105،107فرنسة

.t،؟26،؟25 Irv\

الموارنة()2لمقيقح،طلم

1،1،143،114،145

148،158

،131،9046رة5القا

IVY

33،49قبرص

22،32اوشليمأوالقدس

ا؟2ااقرعون

21،13القسطنطينية

4،الروادفةطين

112القليعة

57،71،28قنوبين

؟؟3قشولي

،48،،7اتكأرو

ه؟،49،50

149الكسليك

\!؟كمرحونة

-ا.

36

\Vrالكفور

13جبل،مللكاا

،113الهمايونيالمابين

M
90المق ، 88 ، 7 Y،

؟99،13

92السصادسالإهع

112بشريهرج

AAمهركة،بقدامرج

،1،113؟2مرجعيون

Al%

a95ندلاةربم

؟؟2ةفرصث

،21،22،25معر

26،27،43

23النعمانمعر"ة

48سنجقية،نابلس

113اكجطية

'IYيونسالني A

135ا)تمسا

193نيحا

09التعوادي

-ةصة"!ممر)موكالير
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!تئ!إفهت!ي!ع!سلألمق!8ظصث!ققيني%

الموضوعاترؤوسف!مموس

،87التنوخيونبحترآل

ثم(علبء،صلةا)،89

السلاجقةأوسلىوقآل

35

93،49مدتيشيلآ

4أس،ينا!بللاالافاد

19944،172سودايوسف

161مالعاءا=صلاا

661سسةمؤ،فرإ

?63الماليالنظامإصلاح

الكبيرنلبنالةدونعلااةدعاإ

1920،141عام

21،22الاقباط

87،8ترفاوث!لا5!اه1

13لأزباطا

61نمزاليونلاا

517ةيد%ر،ارنولاا

الةسطنلإنية؟طاركاث

دريةلاسكةواوا!قدسقيزطااو

62البمضببمضممعلاقاتي

الماروفيةالطريركية

عودة،الكاثوليكيةوالكنيس!4

65،؟،39عامبنهماالوؤإق

والمقدمالمارونيةالبطريركية

57،76أيوباكهمعهد

Iالوطف"التربية III
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167،169

43،94النركمان

العربيةالدولمعالتداون

162

91المصادروجمعالتقميش

؟76اللبنانيةاباممة

المركزيةادورية4الجميس

؟72،؟42بباريس

؟430الاسلامه4اتحادالشبب4جب

لتانفيالشعبيةالج!ورية

wl%

(لبنانفي؟8،ال!)حركة

؟؟3،؟12

،63،65ل2حبيش

66،68،69،VA،

99،111،120،123

،37المهمليبيةالحروب

38،42-

10؟،79ل2حادة

24،52السلطانتحنف

،80،89ل2الحازن

97،99،102،119

؟120،23

34،53الفاطميونالحلفاه

؟5النهارارفى

-3

زولدرا)58،87زولدرا

(.اليمنيونوالدروزالقبيمون

113،؟..،90،99

،\؟115،8،؟؟4

؟122،27

،؟04اللبةانيىلدستورا

149'!58،1o؟
عليهم(دةلمزانعصيا)الروم

26،27،30،

34

لبناتفيالاولىالرناسة
؟7Aليازتقااجوبوو

مماهدة،بيكوص،ي!س

Ity

التعويف:الاسلاميا)ثرع

،472،73،74،92ر

93

الشهابيالحكم:ابيونالش!

ملا؟2،؟؟103،107،6

عثرية،الاهخناالشيعة

47،48،05والاحاعيلية

؟.65،79،1

،؟6الطاثفيون،الطائفية

؟.4،؟.3،؟..،99
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960،168،173

180،181،181،؟76

والطبيعتانالواصدةالطبيعة

12(بهماالقول)

الدولة0المثمانية:العثمانيون

،7،76؟،163اء!مانية

25 ، 107 ، 8A؟

166الأجتماءب،العدالة

42،؟5العروبة.العرب

25،62

،فlعسل01الصاةجمون

63،65ءلامراا ، i t،

68،69،75،67

77،80،89،58

87

؟35الاممعصبة

امءمعركت!ا)داراعين

N 7 N I)واليمنيةالقيس!يةبين

904

ولته،الصينيالديئفخر

الامل!)،79،80،81

وسنيالمقيدةالديئاصلاميفخر

82،85،68(ا،ذهب

88،89،90،

91،92،93،،9

دوقةردينانمع"تعاقده)

إلىهرب)،95(تكان!ا

أولانشاؤ.)،96(ادطاليا

،98(العربيالشرقنيدولة

(؟63!لانةسحكمهءا!هنا)

100،105،124،945

149

،37الاة!.ج:الفرنجة

،،4،42،3؟،38

إغارة)45،46،50

؟.7(الاص!كندريةكلالفرنجة

57(بهالتمريف)الفت

،؟؟هاللبنانيةةرك!فلا

؟153156،؟52

،؟.9لبنانفييمثتاناالقائمة

926،؟117،24

اللبنانيالانتظباتقانون

I' ll

87،88واليمنيةالقيسية

89،98،99،

؟.903،4،؟..

نزولها)الفرنسيةال!تيبة

،20
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؟44(19؟81؟؟فيبيروتفي

؟76الع!مكلية

63روما4-!نك

63الة-طنطينيةكنيسة

،29،رونية111الكن!سة

معاختلافها)،4؟،،.

،68(روماوكندسةالفرنجة

امتيازات)،(6،06!ه
،917(المارونبةالكنيسة

،؟22،ا؟9،؟18

الفكرةقوامالمارونيةالكنيسة)

151(نلتلمفيالطائفية ، 1 tot

A1%'،؟70

173جريدة،اطاللسان

؟59اللمنانيةاالغة

2،22؟اطلقيدونيالمبدأ

1،950!1المتصرفمة

(لبنانفي)الآدارةمجلس

؟944،48

93-1؟علأفخرالدفيفيلبنان

القول)2،22؟لمسيحا

بمشيفالقول)25،(بطبيعتين

271،82واحدة

بهمحومايكسمماهـدة

liv

الدرلة.ن-*ءآل.معن

،3،87المعنيون.المعنية

122،؟.1،؟..،99

الوطنيةالوحدةفوامالمعنيون)

(لبنانفيالملانيةوالحكومة

132،936

،52ميةالمقذ.مونالمقذ

53،66،67،9 6 ،0 6 A

فخرباستيلاءعهدهمانتعاه)

(بثريجبةكلالدفي

92ملكيونأوملكانيون

43،45،64ركالي"

51 ، 50 ، 48 ، 4 V،

52،63:(؟860)ء!اممذابح ، 62 t oo،

؟.65،88،7المارونيةالكنيسةهسؤولية

المارون!ةالطالفة.الموارنة3122د
انصآر،الموارنةأحداد)؟5 03"دالمز

،2،22؟(هرقلاإلىفدوءلهم:المرسلون
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المتصرفية(نظاممملخذم2)مقرراتنياحمهمورودعدم)

الرقمةبفعيق،)شعورم133دخولهم)29(السادسالهمع

137،148،149(الابنانية31،32،33(لبنانجبل

154(153،؟؟ه،34،36،37،38،39150

)وجوبOVA"176"42،170النحاسنوأقيسدقغ
الرئاسة(فيالمرارنةكوآا!اء43(روميةوبين)الانعئمقاقبينهم

7،،8،،50،51،62181

ir(لبنان،إلىجنوبنزوحهم)اللبنانيالوطنيالميثق

63)65،68،79،156،157،158

،170(ادلهثاق)دلهنودهذادرلةنيالموارتة)

؟82،90،9173(الديئفخر

173خانيةاللبالندوةالديئفضرمعاملةحسن)92

4الفرذبونيمذالنصارى،1،98،101'(لهم

37،83لاءوالادةري=ذلاب؟.7،؟.6،(02

3؟،21،22اليعاقبة،؟2،(الكنشيةامتيازاكلم)

95،؟32،57،8؟31،؟125،26
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!تئ!إفهت!ي!ع!سلألمق!8ظصث!قتئلني%

الكتابتضاعيفذكرهافيالواردالكتبف!ثرس

،لتانفيوفف!ةثورة(مخطوع!)سهاطابئآريخ

127،يزبكلهوسف88

لمارف،لبنانفياطركاتللهطريرك4الأزهةآريخ

؟9؟شقراأبو8؟الدو!جا

للثبخ،لبنايخةحقائقفيلمهما)!حوتريرآريخ

172اطوريرشارة48يحيى

خليللج!بران،اولفرخدل،الماروف"ا)طائفة!ررخ

79ناير.23سحطوللى

134اللبنانيالدسضور.اطديثلبنص،ن،رثخ

اللبناني"التارر-خادرؤ8؟"36العهمليبيلكال

23ا!لملييوكمالالسابعالقرنمنلبنان،ريخ

عبودلمارون،لبنانصترام!اعيللعافىل،ايامناالىر!شع

30120
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57الاصفمانيلراغب،25،73الكريمالقرآن

ثية(لحاا)47
،.،15،17النهارملف39الأثيرلابئ،الكاول

فليوص،الاستقلالأجلمن،بومهزقز!ثمبينلبنان

142ادودا135بثمجميل!مد

تاريخية،صورة:الموارنةاحاعيللعادلشعبتاربخلبنان

97،91الصليبيلكمال؟18

حكم،تحتلبنانموارنة،الزمانفيحوادثالحلانمفاكهة
(لمقا)،ليكلممااو،قجةالفر88مشقيلدالحيالممانطولولافي

73المهمليبيل!ه،ل:القر؟نغريبفيالمفردأت

،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا
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واستدراكاتولحظات

.نثات:اب1لصوو،نيةي:ذواياالمقدمةني

صفحة

لاهنس.:والصوابلانس.ءالاخيرالسطر-24

الروم=كم:والصواب،الرومانيإءحم-2وه24

ر*يد.زمنمنانتهىقدالروهانفعمد

اسوريا.العربيحت!لاوالصهوابالسوريبيالعرالفتح-26

مرجة.والصواب:ندلامرحة-59

.!لسكاتوباولمىاو:افسكاتو-28

.قنفاروالصوابزفارخربة-112

!ه!ض%فقم!بم!حهوللمق!صسلص!كاكضيني!
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هم!!عان!
!لا!جر!هـ

فالنثفرلطياعة

283.،3-29420،"35741،خالتة

205ص.يعلنا!قهت l
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